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В інформаційних матеріалах викладено узагальнені результати кадрової, 
науково-дослідної діяльності кафедр, факультетів та університету в цілому 
за 2019 рік. Здійснено порівняльний аналіз роботи аспірантури, 
докторантури, результатів досліджень у галузі природничих, суспільних і 
гуманітарних наук, виконання науково-дослідних проєктів, господарських 
договорів і грантів.  

Розкрито виставкову діяльність університету, діяльність науково-
дослідницьких лабораторій, які створені в університеті, науково-
дослідницьку діяльність студентів та молодих учених. 

Подано результати співробітництва з установами й організаціями АПН 
і НАН України та закордонними організаціями, рейтингову оцінку діяльності 
кафедр університету в 2019 році. 

Інформаційні матеріали складено на основі звітів кафедр та інших 
підрозділів університету. 
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ВСТУП 
Підготовка всебічно розвинутої особистості, високодуховного, 

національно свідомого, патріотично налаштованого громадянина, 
висококваліфікованого фахівця – місія Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка в умовах 
розбудови України, її шляху до світового співтовариства як рівноправного 
партнера, достойного конкурента на ринку послуг і технологій. Враховуючи 
високий інтелектуальний, належний матеріально-технічний, багатий кадровий 
потенціал, освітнім і науковим здобуткам та пропозиціям університету в 
цьому процесі може належати визначне місце. 

2019 року колектив ЦДПУ ім. В. Винниченка на всіх рівнях науково-
педагогічної діяльності демонстрував таку можливість за рахунок: 

 впровадження інноваційних педагогічних технологій;  
 розвитку університетської науки, формування в кожного студента 

здатності й потреби у проведенні наукових досліджень; 
 орієнтації на публікацію наукових досліджень у виданнях, які 

індексуються в авторитетних міжнародних наукометричних базах; 
 зростання ефективності міжнародної діяльності на основі 

удосконалення існуючих і створення нових напрямів інтеграції у 
світовий освітньо-науковий простір;. 

 активізації участі університету у виконанні спільних проектів на рівні 
регіону, України та ЄС; 

 впровадження новітніх наукових підходів при підготовці та організації 
мистецьких проєктів, підвищення ефективності наукових технологій у 
сфері фізичної культури та спорту; 

 удосконалення матеріально-технічної бази університету, розширення 
джерел фінансування за рахунок госпдоговірної тематики; 

 нарощування наукового потенціалу. 
У звітному році науковці ЦДПУ ім. В. Винниченка розробляли 30 

наукових, науково-педагогічних та методичних тем, тісно пов'язаних з 
проблемами вищої та загальної середньої освіти, з них 24 зареєстровано в 
УкрІНТЕІ. У структурі університету діють 10 науково-дослідних лабораторій, 
активно функціонує 217 студентських наукових гуртків та проблемних груп. 

Всього у звітному році було захищено: кандидатських дисертацій – 21, із 
них 13 – захищені у спеціалізованих вчених радах закладів вищої освіти (2 – 
працівниками ЗВО; 11 – сторонніми особами), 8 – захищених у 
спеціалізованих вчених радах за межами закладу. Протягом 2019 року було 
захищено 5 докторських дисертацій, із них 2 у спеціалізованих вчених радах 
ЗВО (1 – працівником університету, 1 – сторонньою особою), 3 дисертації 
захищені працівниками університету у спеціалізованих вчених радах за 
межами закладу вищої освіти. Всього захищено дисертацій – 26. 
Опубліковано 1175 наукових праць (монографії, статті, підручники, навчальні 
посібники загальним обсягом близько 1,5 тис. д.а.). Збільшилася кількість 
публікацій, виданих за кордоном у престижних наукових журналах – 71. 
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Серед них є публікації у виданнях з високим імпакт-фактором, які входять до 
наукометричних баз Scopus, Web of Science – 42). Міжнародні науково-
практичні конференції, проведені кафедрами лінгводидактики та іноземних 
мов, теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності; практичної психології, перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики; державно-правових дисциплін та адміністративного права, 
галузевого права та правоохоронної діяльності, теорії і методики фізичного 
виховання, вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, 
природничих наук та методик їхнього навчання, та низка науково-практичних 
семінарів мали широкий резонанс у наукових колах. 

На засіданні конкурсної комісії з присудження обласної премії молодим 
науковцям Кіровоградської області кандидат психологічних наук Сундукова 
Ірина В’ячеславівна презентувала наукове дослідження за напрямком 
«Методи психорегуляції в спортивній діяльності; психічне здоров'я 
особистості» та аспірант Безшкуренко Артем Ігорович – «Соціальний портрет 
міського голови Єлисаветграда Олександра Миколайовича Пашутіна». За 
підсумками голосування комісії Сундукова І.В. отримала ІІ премію, а 
Безшкуренку А.І. присвоєно стипендію Кіровоградської обласної державної 
адміністрації. 

У результаті спільних зусиль колективу за рейтингом вищих навчальних 
закладів України в реферативній базі даних та наукометричій платформі 
SciVerse Scopus університет посів 111-те; за міжнародним рейтингом 
українських університетів за рівнем інтернет-присутності (Webometrics) – 
152-е, а за консолідованим рейтингом «Scopus», «Вебометрікс», «Топ-200 
Україна» – 118-е. 
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РОЗДІЛ І.  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Зміцнення наукового потенціалу ЦДПУ ім. В. Винниченка, підвищення 
рівня науково-дослідної діяльності у 2019 році здійснювалось шляхом: 

- активізації наукової діяльності кафедр, наукових лабораторій; 
- залучення до проведення наукових досліджень фахівців з практичним 

досвідом наукової діяльності, які мають наукові ступені, а також науково-
педагогічних кадрів з інших вищих навчальних закладів та науково-дослідних 
підрозділів НАН та НАПН; 

- створення відповідних умов проведення науково–дослідної діяльності 
та підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічного складу 
університету. Запроваджена система перспективного планування стажування 
професорів та доцентів університету в провідних наукових центрах країни та 
за кордоном; 

- відкриття науково-дослідних лабораторій при кафедрах; 
- підтримка діяльності наукових шкіл університету; 
- активізації науково-дослідної роботи студентів та магістрантів 

університету шляхом посилення ролі наукових гуртків, наукову спрямованість 
кваліфікаційних робіт, розробки наскрізної науково-практичної програми 
підготовки майбутнього фахівця, підтримання наукового лідерства кращих 
студентів, їхньої участі в роботі наукових шкіл. 

Кадрова політика у сфері наукового забезпечення діяльності університету 
базується на наступних засадах: 

- цілісність системи кадрового забезпечення; 
- перспективність та випереджувальний характер, прогнозування 

кадрової перспективи; 
- стимулювання наукової діяльності з метою збереження наукових кадрів; 
- відповідальність кафедр за систему підготовки молодих науковців; 
- відповідальність наукових керівників за науково-дослідну діяльність 

аспірантів з підготовки та захисту дисертацій; 
- добір талановитої молоді, схильної до наукової діяльності, сприяння її 

підготовці. 
Кадри для наукових шкіл університету готуються за рахунок підготовки 

спеціалістів на базі університету, а також шляхом залучення фахівців 
відповідного профілю з інших вишів та науково-дослідних установ. 

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є найважливішим 
аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої 
кваліфікації, а також потужним засобом селективного відбору кадрів для 
підготовки молодих учених, збереження і поповнення наукових шкіл. 

Організація науково-дослідної роботи студентів здійснювалась через: 
– організацію участі студентів у наукових конференціях, семінарах, що 

проводяться в Україні й за кордоном;  
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– організацію конференцій, семінарів, конкурсів наукових робіт та 
розробок студентів і магістрантів та підтримку публікації їхніх робіт у 
щорічних студентських та фахових наукових виданнях; 

– збір і розповсюдження інформації про фонди, що здійснюють грантову 
підтримку наукових досліджень студентів та магістрантів; 

– активізацію участі студента у наукових дослідженнях, виконуваних 
співробітниками університету як здатність до майбутньої наукової діяльності; 

– активне моральне та матеріальне стимулювання молоді до наукової 
діяльності в університеті: преміювання, відзначення грамотами, нагородами 
тощо. 

Станом на 31.12.2019 року навчальний процес та наукову роботу у ЦДПУ 
ім.В.Винниченка забезпечують 356 викладачів, із них 338 є штатними 
працівниками кафедр університету, 18 викладачів працює за сумісництвом. Із 
них: 59 докторів наук та професорів (16,57%) і 244 кандидати наук та доценти 
(68,53%). Загалом викладачів із науковими ступенями та вченими званнями 
нараховується 303 особи (85,11%). Окрім цього, у складі науково-
педагогічних працівників університету є 4 народних і 2 заслужених артисти 
України, 4 заслужених тренери, 15 заслужених працівників освіти, культури 
та мистецтв, 2 заслужених діячі науки і техніки, 1 заслужений юрист України, 
1 заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 1 заслужений 
учитель України. 

Серед штатних викладачів університету на закінчення 2019 року 
працювало 53 докторів наук та професорів (15,68% від загальної кількості 
штатних працівників) і 238 кандидатів наук та доцентів (70,41%). Загалом 
штатних працівників з науковим ступенем та вченим званням в університеті 
нараховується 291 особа (86,09%) (Таблиця 1.1). 

У 2019 році 18 викладачів отримали вчені звання: 4 – професора та 14 – 
доцента. 

Середній вік науково-педагогічних працівників складає 47,9 років (47,4 – 
у 2018 році), докторів наук, професорів – 59,4 (59,2 – у 2018 році) років, 
кандидатів наук, доцентів – 47,5 (45 – у 2018 році) років.  

Університет має у своїй структурі 8 факультетів. Якісні показники щодо 
забезпечення основних підрозділів кваліфікованими науково-педагогічними 
працівниками подано у таблиці 1.2. Показники кадрового забезпечення 
факультетів, враховуючи лише штатних працівників, показано у таблиці 1.3. 
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Професорсько-викладацький склад Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка станом на 31.12.2019 р. 
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ум
іс

ни
ки

 

су
м

іс
ни

кі
в 

(з
ов

ні
ш

ні
х)

 
за

га
ль

на
 

кі
ль

кі
ст

ь 

ш
та

тн
і 

вн
ут

рі
ш

ні
 

су
м

іс
ни

ки
 

су
м

іс
ни

кі
в 

(з
ов

ні
ш

ні
х)

 

за
га

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ш
та

тн
і 

вн
ут

рі
ш

ні
 

су
м

іс
ни

ки
 

су
м

іс
ни

кі
в 

(з
ов

ні
ш

ні
х)

 
Кі

ль
кі

ст
ь 

ви
кл

ад
ач

ів
 б

ез
 

на
ук

ов
ог

о 
ст

уп
ен

я 

Кі
ль

кі
ст

ь 
ви

кл
ад

ач
ів

 з
 

на
ук

ов
им

 с
ту

пе
не

м
 

% 

Історії України 11 10 1 0 1 1 0 0 9 9 0 0 1 10 90,91 
Всесвітньої історії 11 7 4 0 3 1 2 0 8 6 2 0 0 11 100 
Філософії, політології 
та міжнародних 
відносин 13 11 2 0 4 2 2 0 8 6 0 0 1 12 92,31 
Галузевого права та 
правоохоронної 
діяльності 10 9 0 1 3 3   5 5   2 8 80 

Іс
то

рі
ї т

а 
пр

ав
а 

Державно-правових 
дисциплін та 
адміністративного права 18 10 8  4 2 2  12 6 6  1 17 94,44 

Всього 63 47 15 1 15 9 6 0 42 32 8 0 5 58 92,06 
Інформатики та 
інформаційних 
технологій 15 12 3  1  1  10 8 2  4 11 73,33 
Прикладної 
математики, статистики 
та економіки 15 11 4  3 2 1  12 8 4   15 100 
Математики 11 10 2  4 3 1  7 7    11 100 
Фізики та методики її 
викладання 7 6 1  4 3 1  3 3    7 100 

Ф
із

ик
о-

м
ат

ем
ат

ич
ни

й 

ТМТП, ОП та БЖД 
22 19 2 1 4 4   17 14 2 1 1 21 95,45 

Всього 70 58 12 1 16 12 4 0 49 40 8 0 5 65 92,86 
Української мови 11 11   1 1   11 10 1   11 100 
Української та 
зарубіжної  літератури 11 11   2 2   9 11    11 100 
Журналістики, 
видавничої справи та 
редагування 7 6  1     6 6   1 6 85,71 

Ф
іл

ол
ог

ії 
та

 
ж

ур
на

лі
ст

ик
и 

Лінгводидактики та 
іноземних мов 9 8 1  1 1 0  8 7 1   9 100 

Всього 38 36 1 1 4 4 0 0 34 34 2 0 1 37 97,37 
Німецької мови та 
методики її викладання 10 8 2  1 1   7 5 2  2 8 80 
Англійської мови та 
методики її викладання 16 15 1      14 14   1 15 93,75 

Ін
оз

ем
ни

х 
м

ов
 

Перекладу, прикладної 
та загальної лінгвістики 26 16 10  3 2 1  17 10 7  6 20 76,92 

Всього 52 39 13 0 4 3 1 0 38 29 9 0 9 43 82,69 
Педагогіки та 
менеджменту освіти 24 14 8 4 11 4 4 3 13 8 3 2  24 100 
Соціальної роботи, 
соціальної педагогіки та 
психології 10 10 0 0 2 2 0 0 8 8 0 0 0 10 100 
Педагогіки дошкільної 
та початкової освіти  9 8 1  4 3 1  3 3   2 7 77,78 
Методик дошкільної та 
початкової освіти 12 12 0  2 2 0  10 10   0 12 100 
Спеціальної освіти та 
здоров'я людини 13 9 3 1 1 1 0  10 8 1 1 2 11 84,62 П

ед
аг

ог
ік

и 
та

 п
си

хо
ло

гі
ї 

Практичної психології 14 11  3 3 1  2 8 8   3 11 78,57 
Всього 82 64 12 8 23 13 5 5 52 45 4 3 7 75 91,46 

ТМ олімпійського та 
професійного спорту 17 11 5 1 3 1 2  12 8 4  2 14 82,35 
Теорії та методики 
фізичного виховання 25 15 6 4 3 1 2  18 10 7 1 4 21 84 

Ф
із

ич
но

го
 

ви
хо

ва
нн

я 

Фізичного виховання і 
оздоровчої фізичної 
культури 7 7 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 3 4 57,14 

Всього 49 33 11 5 6 2 4 0 34 22 11 1 9 39 79,59 
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Музичного мистецтва 
та хореографії 22 16 3 3 4 2  2 10 9  1 5 17 чч 
Вокально-хорових 
дисциплін та ММВ 9 8 1  3 2 1  3 3   2 7 77,78 

М
ис

те
ць

ки
й 

Образотворчого 
мистецтва та дизайну 

12 12   1 1   6 6   5 7 58,33 
Всього 43 36 4 3 8 5 1 2 19 18 0 1 12 31 72,09 

Природничих наук та 
методик їхнього 
навчання 9 7 2 1 2 1 1  6 5  1 1 8 88,89 
Біології та методики її 
викладання 8 8  2 3 3   5 5    8 100 

П
ри

ро
дн

ич
о-

ге
ог

ра
ф

іч
ни

й 

Географії та геоекології 10 10   1 1   8 8   1 9 90 
Всього 27 25 2 3 6 5 1 0 19 18 0 1 2 25 92,59 

Всього по університету 424 338 70 18 82 53 22 6 287 238 42 6 50 377 88,92 
 

Таблиця 1.2 

Забезпечення науково-педагогічними кадрами факультетів університету 
(штатні викладачі та сумісники) 

 

Всього викладачів із 
науковими 

ступенями та 
вченими званнями 

№ 
з/п Факультет 

Всього 
викладачів 

(осіб) за 
штатним 
розписом 

Докторів 
наук, 

професорів 
Кандидатів 

наук, доцентів 

Кількість % 

1 Факультет філології та 
журналістики 37 4 34 37 97,37 

2 Фізико-математичний факультет 59 12 40 65 92,86 

3 Природничо-географічний 
факультет 28 5 19 25 92,59 

4 Факультет історії та права 48 15 32 58 92,06 
5 Факультет педагогіки та психології 72 18 48 75 91,46 

6 Факультет іноземних мов 39 3 29 43 82,69 
7 Факультет фізичного виховання 38 6 23 39 79,59 

8 Мистецький факультет 39 7 19 30 69,77 
Разом по університету 338 59 244 372 87,74 

 
Таблиця 1.3 

Забезпечення науково-педагогічними кадрами факультетів університету 
(штатні викладачі) 

№ 
з/п Факультет Всього викладачів (осіб) 

за штатним розписом 
Докторів наук, 

професорів 
Кандидатів 

наук, доцентів 

1 Факультет філології та журналістики 36 4 34 

2 Фізико-математичний факультет 58 12 40 
3 Природничо-географічний факультет 28 5 19 

4 Факультет історії та права 47 9 32 
5 Факультет педагогіки та психології 72 18 48 

6 Факультет іноземних мов 39 3 29 
7 Факультет фізичного виховання 33 2 22 

8 Мистецький факультет 36 5 18 
Разом по університету 338 53 238 
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Одним із важливих показників закладу вищої освіти ІV рівня акредитації 
є кількість докторів наук, професорів і кандидатів наук, доцентів, які 
очолюють кафедри університету. Станом на 31 грудня 2019 року кафедрами 
університету керували викладачі з науковими ступенями та вченими 
званнями, у тому числі 19 кафедр очолювали доктори наук, професори, що 
становить 59,38 % від загальної кількості кафедр, а 13 – кандидати наук, 
доценти, що становить 40,63 %. Якісний показник керівного складу кафедр – 
100%. Із 30 випускових кафедр – 19 очолюють доктори наук, професори, що 
становить 63,33%.  

Кадрове забезпечення кваліфікованими фахівцями кафедр університету 
ілюструє таблиця 1.4. 

Таблиця 1.4 

Рейтинг кафедр за кількістю викладачів  
із науковими ступенями і вченими званнями 

(станом на 31.12.2019 р.) 
З них із наук. 
ступ. і вченим 

званням 

№ 
з/п Кафедра 

Всього 
викладачів 

К-ть % 
1 Української мови 11 11 100% 

1 Фізики та методики її викладання 7 7 100% 
1 Української та зарубіжної літератури 11 11 100% 
1 Педагогіки та менеджменту освіти 24 24 100% 
1 Методик дошкільної та початкової освіти 12 12 100% 
1 Всесвітньої історії 11 11 100% 
1 Математики 11 11 100% 
1 Прикладної математики, статистики та 

економіки 
15 15 100% 

1 Лінгводидактики та іноземних мов 9 9 100% 
1 Біології та методики її викладання 8 8 100% 
1 Соціальної роботи, соціальної педагогіки та 

психології 
10 10 100% 

2 Теорії та методики технологічної підготовки, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 

22 21 95,5% 

3 Державно-правових дисциплін та 
адміністративного права 

18 17 94,4% 

4 Англійської мови та методики її викладання 16 15 93,7% 
5 Філософії та політології 13 12 92,3% 
6 Історії України 11 10 90,9% 
7 Географії та геоекології 10 9 90% 
8 Природничих наук та методик їхнього навчання 9 8 88,9% 
9 Журналістики 7 6 85,7% 
10 Спеціальної освіти та здоров'я людини 13 11 84,6% 
11 Теорії та методики фізичного виховання 25 21 84% 
12 Теорії і методики олімпійського та професійного 

спорту 
17 14 82,4% 

13 Галузевого права та правоохоронної 
діяльності 

10 8 80% 

13 Німецької мови та методики її викладання 10 8 80% 
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14 Практичної психології 14 11 78,6% 
15 Вокально-хорових дисциплін та методики 

музичного виховання 
9 7 77,8% 

15 Педагогіки дошкільної та початкової освіти 9 7 77,8% 
16 Музичного мистецтва та хореографії 22 17 77,3% 
17 Перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 26 20 76,9% 
18 Інформатики та інформаційних технологій 15 11 73,3% 
19 Образотворчого мистецтва та дизайну 12 7 58,3% 
20 Фізичного виховання та оздоровчої фізичної 

культури 
7 4 57,1% 

 

Прим.: напівжирним шрифтом виділено кафедри, які очолюють доктори 
наук та професори. 
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РОЗДІЛ 2. 
ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

2.1. Аспірантура  
Протягом 2019 року підготовка докторів філософії в університеті 

відбувається за шістьома спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 
014 Середня освіта (Фізика); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 
081 Право; 113 Прикладна математика.  

Станом на 31.12.2019 року в університеті підготовка докторів філософії 
здійснюється на 8 кафедрах: педагогіки та менеджменту освіти; української 
мови; української та зарубіжної літератури; всесвітньої історії; прикладної 
математики, статистики та економіки; фізики та методики її викладання; 
державно-правових дисциплін та адміністративного права; природничих наук 
та методик їх викладання.  

Загальна кількість аспірантів на 31.12.2019 року – 90 осіб (табл. 2.1), із 
них:  

1. за державним замовленням навчаються – 31 особа (денна форма 
здобуття освіти)  

2. за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – 13 осіб (денна 
форма) і 46 осіб (заочна форма).  

Таблиця 2.1.  
Розподіл аспірантів і докторантів за джерелами фінансування  

їх навчання 
(осіб) 

Кількість осіб, 
зарахованих до 

аспірантури 
(докторантури) у звітному 

році для навчання за 
рахунок коштів 

Кількість осіб, які 
закінчили аспірантуру 

(докторантуру) у звітному 
році та навчалися за 

рахунок коштів 

Кількість аспірантів 
(докторантів) на кінець 

звітного року, які 
навчаються за рахунок 

коштів  

державного 
бюджету 

юридичних 
та фізичних 

осіб 

державного 
бюджету 

юридичних 
та фізичних 

осіб 

державного 
бюджету 

юридичних 
та фізичних 

осіб 
Аспіранти, 
усього 10 16 4 2 31 59 

у тому числі за 
формами 
навчання 
денною 

10 4 - - 31 13 

вечірньою та 
заочною - 12 4 2 - 46 

Докторанти, 
усього 2 - 2 - 4 - 

 

Розподіл аспірантів (підготовка докторів філософії) за роками навчання 
(таблиця 2.2):  

Перший курс (26 осіб) – 14 осіб денна форма навчання; 12 осіб заочна 
форма навчання.  
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Другий курс (26 осіб) – 13 осіб денна форма навчання; 13 осіб заочна 
форма навчання. 

Третій курс (20 осіб) – 9 осіб денна форма навчання; 11 осіб заочна 
форма навчання. 

Четвертий курс (17 осіб) - 8 осіб денна форма навчання; 10 осіб заочна 
форма навчання. 

Таблиця 2.2. 
Кількість аспірантів університету за спеціальностями  

та за формами навчання  
Кількість осіб, 
зарахованих до 

аспірантури у звітному 
році, за формами 

навчання  

Кількість аспірантів на 
кінець звітного року за 

формами навчання  Найменування 
спеціальностей К

од
  

сп
ец

іа
ль

но
ст

і 

денною вечірньою 
та заочною денною вечірньою та 

заочною  
Усього  14 12 44 46 
Освітні, 
педагогічні наук 011 3 10 13 19 

Середня освіта 
(фізика) 

014 2 - 7 - 

Історія та 
археологія  

032 3 - 7 - 

Філологія 035 2 - 4 4 
Право 081 1 2 4 23 
Прикладна 
математика  

113 3 - 9 - 

За напрямками підготовки аспіранти розподілились таким чином: 35 % – 
освітні, педагогічні науки, 30% – право, 10 % – прикладна математика, 9 % – 
історія та археологія, 8% – середня освіта (фізика), 8 % – філологія 
(українська мова та українська література) (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Розподіл аспірантів університету за спеціальностями 
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У звітному році в університеті продовжує працювати дві спеціалізовані 
вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій: Д 23.053.02 
(профіль ради: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти); Д 23.053.04 (профіль ради: 13.00.02 – 
теорія та методика навчання (фізика). 

Всього у звітному році було захищено: кандидатських дисертацій - 21, із 
них 13-захищені у спеціалізованих вчених радах закладів вищої освіти, 8 – 
захищених у спеціалізованих вчених радах за межами закладу. За період з 
2013 по 2019 рр.  захищено 104 кандидатські дисертації. 

Одинадцять кандидатських дисертацій було захищено аспірантами, 
випускниками аспірантури та науково-педагогічними працівниками 
університету у 2019 році: 
 Федорова Анастасія Олександрівна. Тема дисертації: «СТАНОВЛЕННЯ 

ПРАВОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СЕМАНТИКИ В 
ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ». Спеціальність 10.02.15 – Загальне 
мовознавство. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор 
Іліаді Олександр Іванович, завідувач кафедри методик дошкільної та 
початкової освіти. Захист дисертації відбувся «22» лютого 2019 р. на 
засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.05 Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
Ушинського».  

 Левченко Оксана Олександрівна. Тема дисертації: «НЕОРОМАНТИЧНА 
ПОЕТИКА ПРОЗИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО». Спеціальність 
10.01.01 – українська література. Науковий керівник: доктор філологічних 
наук, професор Михида Сергій Павлович, проректор з наукової роботи. 
Захист відбувся 28 лютого 2019 року о 14.00 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 73.053.07 Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького. 

 Мамчур Ірина Вікторівна. Тема дисертації: «СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОПІЗНАННЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ». Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
професор Растригіна Алла Миколаївна, кафедра вокально-хорових 
дисциплін та методики музичного виховання, завідувач. Захист відбувся 26 
березня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.  

 Панченко Галина Іванівна. Тема дисертації: «ПІДГОТОВКА 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО РОБОТИ З 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИДАКТОГЕННИХ ПОРУШЕНЬ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». Спеціальність  13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент Бондаренко Сергій Васильович,  завідувач кафедри теорії та 
методики олімпійського і професійного спорту. Захист дисертації відбувся 
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28 березня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка. 

 Бур’яноватий Олександр Миколайович. Тема дисертації: «СТРУКТУРА 
ТА ЗМІСТ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ БІЙЦІВ-БАГАТОБОРЦІВ 6-8 
РОКІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ». Спеціальність  24.00.01 
– олімпійський і професійний спорт. Науковий керівник – кандидат 
педагогічних наук, професор Воропай Сергій Миколайович, кафедра 
теорії та методики олімпійського і професійного спорту. Захист відбувся 07 
травня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К08.881.01 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.  

 Даценко Яна Вікторівна. Тема дисертації: «ПСИХОПОЕТИКА 
ТВОРЧОСТІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА». Спеціальність 10.01.01 – 
українська література. Науковий керівник: доктор філологічних наук, 
професор Михида Сергій Павлович, проректор з наукової роботи. Захист 
відбувся 30 травня 2019 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 
73.053.03 Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького. 

 Тишик Ірина Сергіївна. Тема дисертації: «ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ІСТОРІЇ 
ДО ВИХОВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В 
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ».  Спеціальність 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник: доктор 
педагогічних наук, професор Гуменникова Тамара Рудольфівна 
Придунайська філія МАУП, директор. Захист відбувся 30 травня 2019 року 
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка. 

 Безверха Вікторія Миколаївна. Тема дисертації: «ВАСИЛ 
ЗЛАТАРСЬКИЙ (1866-1935 рр.) – ПРЕДСТАВНИК БОЛГАРСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ». Спеціальність 07.00.06 – 
історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. 
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Філоретова 
Лариса Мартіївна, декан факультету історії та права. Захист відбувся 21 
червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 у ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди». 

 Головко Ірина Олексіївна. Тема дисертації: «РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ В АНГЛІЇ (1870–1914 роки)». Спеціальність  13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник: доктор педагогічних 
наук, професор Савченко Наталія Сергіївна,  професор кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти. Захист відбувся 26 вересня 2019 року на 
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у 
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Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка. 

 Гуцул Вадим Володимирович. Тема дисертації: ”АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ”. 
Спеціальність 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Науковий керівник: доктор юридичних наук, 
професор Соболь Євген Юрійович, завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін та адміністративного права. Захист відбувся 28  листопада 2019 
р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.503.01 у Науково-
дослідному інституті публічного права.  

 Леонідов Олександр Сергійович. Тема дисертації: «СТРУКТУРА ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ “ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO” 
В СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ». Спеціальність 10.02.04 – германські 
мови. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент 
Снісаренко Ірина Євгеніївна, кафедра англійської мови та методики її 
викладання, завідувач кафедри, доцент. Захист відбувся 13 грудня 2019 р. на 
засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.133.08 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка.  

2.2. Докторантура 
До 31.08.2019 року у докторантурі університету навчалися 4 докторанти 

за спеціальностями: 011 – освітні, педагогічні науки (2 осіб), 014 – середня 
освіта (фізика) (2 осіб).  

До докторантури університету 01.09.2019 р. було зараховано 2 осіб: 
1. к. пед.н., доц. Чистякову Л. О. Науковий консультант: д.пед.н., проф. 

Радул В. В.  
2. к. пед.н. Нечепорук Я. С. Науковий консультант: д.пед.н., проф. 

Савченко Н.С.  
 
Протягом 2019 року було захищено 5 докторських дисертацій, із них 2 у 

спеціалізованих вчених радах ЗВО (1 – працівником університету, 1 – 
сторонньою особою), 3 дисертації захищені працівниками університету у 
спеціалізованих вчених радах за межами закладу вищої освіти. За період з 
2013 по 2019 рр. науково-педагогічними працівниками університету було 
захищено 32 докторські дисертації.  

У 2018 році науково-педагогічними працівниками нашого університету 
та  іншими, які підготовили дисертацію у ЦДПУ ім. В.Винниченка було 
захищено 5 докторських дисертацій (за датою захисту): 

1. ОКОЛЬНИЧА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА - захист відбувся 13 
червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка. 

Тема докторської дисертації: Східнослов’янська педагогіка в 
дослідженнях етнографів (ХІХ – перша чверть ХХ століття). Робота виконана 
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в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка.  

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 
Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Радул 

Ольга Сергіївна, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти. 

 

2. КЛОЧЕК ЛІЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА – захист відбувся 01 липня 2019 
р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. 

Тема докторської дисертації: Психологія соціальної справедливості у 
педагогічній взаємодії. Роботу виконано на кафедрі теоретичної та 
консультативної психології факультету психології Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор Булах 

Ірина Сергіївна, Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова, декан факультету психології. 

 

3. ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ – захист відбувся 02 
липня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.725.04 у 
Львівському державному університеті внутрішніх справ. 

Тема докторської дисертації: Менеджмент системи кадрової безпеки 
підприємства: оцінювання та прийняття рішень. Робота виконана у 
Львівському торговельно-економічному університеті. 

Спеціальність: 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської 
діяльності. 

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор Кавун 
Сергій Віталійович, ПЗВО «Харківський технологічний університет 
«ШАГ», ректор.  

 

4. КОНДРАТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - захист відбувся 28 
вересня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 у 
Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України. 

Тема докторської дисертації: «Адміністративно-правові засоби 
забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю».  

Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право.  

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Соболь 
Євген Юрійович, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права. 

 

5. КЛЕПАР МАРІЯ ВАСИЛІВНА - захист дисертації відбувся 19 
грудня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка. 
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Тема докторської дисертації: Професійна підготовка фахівців з 
міжнародних відносин у системі вищої освіти України (друга половина ХХ – 
початок ХХІ століття). Роботу виконано у Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. 

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор 

Растригіна Алла Миколаївна, завідувач кафедри вокально-хорових 
дисциплін та методики музичного виховання. 

Для покращення кадрового складу у 2019 році 3 викладачі ЦДПУ ім. 
В.Винниченка направлені на навчання до докторантури у інші ЗВО України. 
При цьому було враховано два аспекти: з одного боку, можливості для 
ефективного наукового керівництва, з іншого – гостру необхідність 
поліпшення у найближчий період якісного показника викладацького складу 
на окремих кафедрах. 
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РОЗДІЛ 3 
РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ, СУСПІЛЬНИХ  
І ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

3.1. Розробка науково-дослідних проєктів, що фінансуються з коштів  
Міністерства освіти і науки України 

У 2019 році науково-дослідні проекти, що фінансуються з коштів 
Міністерства освіти і науки, не виконувалися. 

3.2. Виконання науково-технічних розробок за госпдоговорами 
Упродовж 2019 року реалізовано два договори на виконання науково-

дослідних робіт:  
- Договір №37 від 27 травня 2019 р. «Проведення наукових досліджень 

зі створення захисних лісових насаджень на еродованих землях на 
території Кіровоградської області» між Департаментом екології та 
природних ресурсів Кіровоградської ОДА та Центральноукраїнським 
державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка. 
Наукові керівники – Гулай О.В., Гулай В.В., Ткачук Н.П. Загальна вартість 
договору 120 тис. грн.  

Наукові дослідження проводились на виконання комплексної програми 
охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 
25.03.2016 року № 44 (зі змінами) та рішенням Кіровоградської обласної ради 
від 11 грудня 2018 року № 598 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі 
змінами), а саме «наукові дослідження зі створення захисних лісових 
насаджень на еродованих землях на території Кіровоградської області» (код 
ДК 021:2015 – 77230000-1 «Послуги пов’язані із лісівництвом» 

Проведені науково – дослідні роботи зі створення захисних лісових 
насаджень на еродованих землях на території Бобринецького, Долинського, 
Петрівського, Устинівського, Компаніївського, Новгородківського, 
Онуфріївського районів Кіровоградської області. Надані звіти про проведені 
роботи та рекомендації щодо покращення результатів, підвищення 
ефективності та економічності створення захисних лісових насаджень. 

- Договір №2019-1 від 15 квітня 2019 р. «Проведення наукових 
досліджень з виявлення та обґрунтування доцільності заповідання цінних 
природних територій» між Департаментом екології та природних ресурсів 
Кіровоградської ОДА та Центральноукраїнським державним педагогічним 
університетом імені Володимира Винниченка. Виконавці: Гулай О.В., 
Гулай В.В., Аркушина Г.Ф., Клоц. Є.О., Ткачук Н.П. Загальна вартість 
договору 180 тис. грн.  

Наукові дослідження проводились на виконання комплексної програми 
охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 
25.03.2016 року № 44 (зі змінами) та рішенням Кіровоградської обласної ради 
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від 11 грудня 2018 року № 598 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі 
змінами), а саме «Наукові дослідження з виявлення та обґрунтування 
доцільності заповідання цінних природних територій» (код ДК 021:2015 – 
90721700-4 «Послуги із захисту видів, яким загрожує вимирання». 

Обстежено території Компаніївського та Новгородківського районів 
Кіровоградської області. Виявлено 28 перспективних територій щодо 
включення до складу природно-заповідного фонду Кіровоградської області. 
Для кожної території наведено характеристику, адміністративні відомості, 
опис природної цінності, визначення та оцінка проблем, перелік видів 
діяльності, що пропонується заборонити або обмежити, перелік дозволених 
видів діяльності. У додатках наведені схеми розташування та межі цінних 
природних територій, фотографічні матеріали, що ілюструють характерні 
ландшафти та рідкісних представників біоти. 

3.3. Міжнародний рейтинг університету. 
Виставкова діяльність 

За рейтингом вищих навчальних закладів України в реферативній базі 
даних та наукометричній платформі SciVerse Scopus університет посів 111 
місце (таблиця 3.3). 

Таблиця 3.3 
Місце університету у рейтингу Scopus 

Роки 
Місце за 

рейтингом серед 
100 вузів 

Кількість 
публікацій у 

SCOPUS 

Кількість 
цитувань у 
SCOPUS 

Індекс Гірша (h-
індекс) 

2015 98 23 47 4 
2016 100 25 53 4 
2017 103 25 60 4 
2018 114 29 97 5 
2019 111 51  181 8 

 
У цій наукометричній базі університет має присутність і 

характеризується індексом Гірша, який повільно зростає. 
Міжнародна група експертів у співпраці з Європейським центром з вищої 

освіти (ЮНЕСКО СЕПЕС) і центром «Євроосвіта» складає академічний 
рейтинг вузів «Топ-200 Україна». За цим рейтингом університет займає 149 
місце серед 200 університетів України (таблиця 3.4.). Рейтингом в основному 
оцінюється якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання та 
оцінка міжнародного визнання.  
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Таблиця 3.4 
Динаміка рейтингу університету за інтегративними показниками  

«Топ-200 Україна» 

Роки Місце у 
рейтингу 

Оцінка якості 
науково-

педагогічного 
потенціалу 

Оцінка 
якості 

навчання 

Оцінка 
міжнарод 

ного 
визнання 

Оцінка 
інтегрального 

показника 
діяльності 

2015 122 4,8184 5,7708 8,2420 18,8313 
2016 122 5.9811 6.0613 7.1646 19.2071 
2017 122 6,3539 6,3510 6,5604 19,2655 
2018 126 7,13 7,07 5,07 19,26 
2019 149 7,39  4,79  1,35 13,53 

 
Рейтинг Вебометрікс ґрунтується на аналізі офіційних веб-сайтів 

навчальних закладів, тому до рейтингу включені лише ті університети, які 
мають власний незалежний веб-домен. При аналізі враховуються різні 
індикатори, які характеризують обсяг, помітність та вагомість Інтернет-
присутності університетів. Загальний показник веб-впливу (Web Impact Factor, 
WIF) включає дані щодо кількості зовнішніх посилань на ресурс і 
характеристик сайту університету: розмір, помітність, "вагомі файли" та 
індекс цитованості. 

Таблиця 3.5. 
Місце університету за рейтингом «Вебометрікс» 

 

Ranking 
(зайняте 
місце) 

World 
Rank 

(світове 
місце) 

Presence Rank* 
(присутність) 

Impact  
Rank* 

(вплив) 

Openness 
Rank* 

(відкритість) 

Excellence 
Rank* 

(перевага) 

2015 рік 
122 

12566 1066 16471 5617 5490 

2016 рік 
531 

6561 1810 10418 3900 5778 

2017 рік 
134 

11823 2830 10689 9593 5777 

2018 рік 
214 

16662 7435 16065 10778 6008 

2019 рік 
152 

13126 2899 12819 7356 6084 

За консолідованим рейтингом «Scopus», «Топ-200 Україна», «Бал ЗНО на 
контракт» серед 240 вузів України університет займає 118 місце. 
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Виставкова діяльність 
22-24 жовтня 2019 року університет узяв участь у роботі ХІ міжнародної 

виставки «Інноватика в сучаснійосвіті» (Київ, Палац дітей та юнацтва), де 
представив здобутки колективу в науковій, навчально-методичній, мистецькій, 
спортивно-оздоровчій діяльності. 

Гордість викликає результат виставки – ЗОЛОТА МЕДАЛЬ у номінації 
«Упровадження інноваційних підходів, методів і форм при викладанні 
предметів природничо-математичного циклу».  

3.4. Інформаційне забезпечення наукової діяльності,  
доступ до електронних колекцій наукової періодики  
та баз даних провідних наукових видавництв світу. 

Патентно-ліцензійна діяльність 
Бібліотека є важливою інформаційною складовою університету, яка 

забезпечує освітню і наукову діяльності закладу вищої освіти, є центром 
інтегрованого інформаційно-ресурсного забезпечення наукової діяльності 
співробітників Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка. До традиційних завдань 
бібліотеки накопичення, збереження та поширення друкованого фонду 
додаються функції інформаційного центру, який повинен надавати доступ як 
до власних інформаційних ресурсів, так і ресурсів провідних наукових 
видавництв світу. 

Інтегрованою точкою ефективного необмеженого доступу до наукової 
інформації та інших інформаційних об’єктів, а також численних додатків, що 
опосередковують взаємодію суб’єктів наукової комунікації у веб-просторі є 
сайт Бібліотеки ЦДПУ ім. В. Винниченка. 

Для поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 
на сайті розміщено власні електронні ресурси: електронний каталог, 
інституційний репозитарій eKSPUIR, нові надходження, передплачені 
періодичні видання, рекомендаційні списки літератури, бібліографічні 
покажчики; інформаційно-рекомендаційні ресурси: на допомогу науковцям, 
ресурси вільного доступу, тестові доступи, а також сервіси: віртуальна 
довідкова служба, служба електронної доставки документів, онлайн 
замовлення літератури. 

Основний інформаційний ресурс бібліотеки та основа інформаційного 
обслуговування користувачів є електронний каталог бібліотеки ЦДПУ ім. В. 
Винниченка. Доступ до ресурсів електронного каталогу здійснюється через 
мережу Інтернет за посиланням ЕК бібліотеки ЦДПУ. Загалом база даних 
“Каталог” надає доступ до близько 1,8 тис бібліографічних записів книг, 
збірників, брошур та інших документів; доступ до статей з періодичних 
видань та збірників можливий за допомогою бази даних “Картотека”, яка 
налічує більше 129 тис. записів. Також для поліпшення рівня інформаційної 
підтримки наукової діяльності виокремлено такі бази даних електронного 
каталогу: “Автореферати дисертацій” (4184) та “Дисертації” (374). Записи 
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представлені в останніх базах даних повністю відображають наявний фонд 
ресурсів. 

Бібліотека ЦДПУ ім. В. Винниченка продовжує співпрацювати з 
Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені 
В. О. Сухомлинського щодо формування зведеної бази даних дисертаційних 
робіт з питань освіти, педагогіки та психології та бази даних збірників 
наукових праць, доступ до яких надається з електронного каталогу бібліотеки 
ЦДПУ ім. В. Винниченка. 

Інституційний репозитарій є важливою складовою формування науково-
інформаційного середовища ЗВО. За допомогою ресурсу eKSPUIR науковці 
університету мають змогу представити власний інтелектуальний продукт на 
умовах довготривалого зберігання, популяризуючи власні дослідження. На 
сьогодні репозитарій містить 3 607 електронних документів, у 2019 році 
було внесено 424 документи.  

У 2019 році кількість користувачів збільшилась на 2756, наразі становить 
7848, які здійснили 10911 сеансів (сеанс – період часу, протягом якого 
користувач активно працював з ресурсом) та переглянули на 20776 більше 
сторінок у порівнянні з 2018 роком що складає 80690 електронного архіву.  
Середня тривалість сеансу становить 22 хвилини. 

 
Патентно-ліцензійна діяльність 

У 2019 році отримано 119 свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твори:  

1. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Хомутенко М.В., 
Клоц Є.О., Гулай О.В. Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта 
(Природничі науки)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти" 
(№ 89960 від 19.03.2019)  

2. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Хомутенко М.В., 
Плющ В.М., Калініченко Н.А. Літературний письмовий твір наукового 
характеру "Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня 
освіта (Природничі науки)» на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти"(№ 89959 від 19.03.2019) 

3. Трифонова О.М., Хомутенко М.В., Садовий М.І. Навчально-
методичний посібник "Автоматизовані системи програмних навчальних 
комплексів» (№ 93108 від 17.10.2019) 

4. Арапов О.В. Наукова стаття «Використання сил природи як елемента 
формування загальних уявлень дитини про збереження та зміцнення здоров’я 
в період Київської Русі (X- XIII ст.)» (№ 87227 від 26.03.2019) 

5. Ковальова Ю.А. Наукова стаття: «Сутність професійної підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально-вольових 
якостей у старшокласників» (№ 88801 від 21.05.2019) 



24  

6. Ковальова Ю.А. Наукова стаття: «Структура готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури до формування морально-вольових якостей» 
(№ 88802 від 21.05.2019) 

7. Ковальова Ю.А. «Критерії, показники та рівні готовності 
майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально-вольових 
якостей у старшокласників» (№ 88798 від 21.01.2019) 

8. Ковальова Ю.А. Наукова стаття «Формування вольових якостей у 
спортсменів-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату» (№ 88803 від 
21.05.2019) 

9. Ковальова Ю.А. Наукова стаття: «Підготовка майбутнього вчителя 
фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів старшого 
шкільного віку» (№ 88800 від 21.05.2019) 

10. Дементов Є.В. Навчальний посібник "Провідні країни Західної 
Європи та Північної  Америки у другій половині ХХ століття" (№ 85386 від 
06.02.2019) 

11. Дементов Є.В. Навчально-методичний посібник "Постсоціалістична 
трансформація  Польщі" для студентів факультету історії та права" (№ 85389 
від 06.02.2019) 

12. Дементов Є.В. Навчально-методичний посібник "Історія 
міжнародних відносин: План семінарських занять. Документи. Матеріали 
(для студентів факультету історії та права)" (№ 86172 від 20.02.2019) 

13. Дементов Є.В.  Навчально-методичний посібник "Німеччина у 1945-
1990 роках: План розгляду теми. Документи. Матеріали (для студентів 
факультету історії та права" (№86175 від 20.02.2019) 

14. Дементов Є.В. Навчально-методичний посібник "Польща в роки 
Другої світової війни. Документи. Матеріали (для студентів факультету 
історії та права)" (№ 86176 від 20.02.2019) 

15. Марченко О.М. Навчальний посібник "Загальна етнографія" 
(№ 85052 від 30.01.2019) 

16. Марченко О.М. Навчальний посібник "Етнографія слов'янських 
народів" (№ 85053 від 30.01.2019) 

17. Марченко О.М. Навчальний посібник "Історія слов'янських народів. 
Частина друга. Історія південних і західних слов'ян від епохи середньовіччя 
до кінця XVIII ст." (№85054  від 30.01.2019) 

18. Марченко О.М. Навчальний посібник "Повсякденне життя народів 
Європи в епоху  Середньовіччя та Нового часу" (№ 85055 від 30.01.2019) 

19. Марченко О.М. Навчальний посібник "Історія слов'янських народів. 
Частина перша. Історія Русі, Московської держави, Російської імперії до 
кінця XVІІІ ст." (№85056 від 30.01.2019) 

20. Кондратенко В.М. Інтеграція правової системи України в 
європейський простір: стан та шляхи розвитку: Колективна монографія  
(№87231 від 26.03.2019) 
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21. Кондратенко В.М. Сучасна модель системи адміністративно-
правових засобів соціального забезпечення осіб з інвалідністю. Підприємство, 
господарство і право. (№87421 від 04.04.2019)  

22. Кондратенко В.М. Теорія і практика адміністративно-правових 
засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю: монографія (№87408 
від 04.04.2019) 

23. Кондратенко В.М. Система адміністративно-правових засобів 
забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у сфері трудової діяльності. 
Актуальні проблеми правознавства (№87420 від 04.04.2019) 

24. Кондратенко В.М. «Публічно-громадське партнерство як важлива 
складова частина побудови дієвої системи адміністративно-правових засобів 
забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю. Право та державне 
управління» (№87899 від 19.04.2019) 

25. Кондратенко В.М. Стаття «Формування та розвиток парадигми 
адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з 
інвалідністю» (№87894 від 19.04.2019) 

26. Соболь Є.Ю., Пєтков С.В., Армаш Н.О. Навчальний посібник 
«Адміністративна діяльність органів публічної: сучасний стан та перспективи 
розвитку» (№87233 від 26.03.2019)  

27. Соболь Є.Ю., Пєтков С.В., Армаш Н.О. Навчальний посібник 
«Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових 
осіб органів публічної влади» (№87235 від 26.03.2019) 

28. Соболь Є.Ю., Пєтков С.В., Армаш Н.О. Навчальний посібник 
«Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї» (№87232 від 
26.03.2019) 

29. Рябовол Л.Т. Навчально-методичний комплекс курсу «Державне 
право зарубіжних країн» (№84654 від 21.01.2019) 

30. Рябовол Л.Т. Конституційне право України. У визначеннях, таблицях і 
схемах (частина перша) : навчальний посібник (№84656 від 10.01.2019) 

31. Рябовол Л.Т. Конституційне право України. У визначеннях, таблицях і 
схемах (частина друга) : навчальний посібник (№84652 від 21.01.2019) 

32. Рябовол Л.Т. Збірник тестових завдань до курсу «Конституційне 
право України»: навчально-методичний посібник (№84653 від 21.01.2019) 

33. Рябовол Л.Т. Збірник тестових завдань «Методологія та організація 
наукових досліджень»(№90768 від 15.07.2019) 

34. Рябовол Л.Т. Навчальне видання Програма державної атестації з 
навчальної дисципліни «Методика навчання правознавства» здобувачів 
освітнього ступеня бакалавр на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка, освітня програма: 014 Середня освіта 
(Історія, Правознавство), денна / заочна форма навчання (№90770 від 
15.07.2019) 

35. Мілова Т.М. Навчальний посібник «Основи кримінального права 
України. Загальна частина» (№ 84883 від 25.01.2019)  
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36. Мілова Т.М., Трошкіна К.Є. Навчально-методичний посібник 
«Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт зі 
спеціальності 081 Право» (№85051 від 30.01.2019)  

37. Мілова Т.М. Наукова стаття «Конституційні принципи регулювання 
духовно-етичних та ідеологічних відносин в Україні» (№86980 від 19.03.2019) 

38. Мілова Т.М. Наукова стаття «Конституційний принцип рівності як 
гарантія забезпечення прав та свобод людини і громадянина» (№86981 від 
19.03.2019) 

39. Мілова Т.М. Наукова стаття «Кримінально-правова характеристика 
незаконного збагачення (ст. 368-2 КК) у контексті реформування розділу ХVІІ 
Кримінального кодексу України» (№86982 від 19.03.2019) 

40. Мілова Т.М. Колективна монографія «Інтеграція правової системи 
України в європейський простір: стан та шляхи розвитку» (№ 87231 від 
26.03.2019) (у співавторстві). 

41. Чернік С.Д. Наукова стаття «Громадянські та політичні права і 
свободи сербів, хорватів, словенців за Видовданською конституцією 1921 р.» 
(№ 86296 від 22.02.2019) 

42. Чернік С.Д. Наукова стаття «Державотворчий процес у Сербії у 
другій половині ХІХ ст.» (№ 86297 від 22.02.2019) 

43. Чернік С.Д. Розділ в колективній монографії «Інтеграція правової 
системи України в європейський простір: стан та шляхи розвитку» (№ 87231 
від 23.03.2019) 

44.  Трошкіна К.Є. Колективна монографію «Інтеграція правової системи 
України в європейський простір: стан та шляхи розвитку» (№ 87231 від 
26.03.2019) (у співавторстві). 

45. Трошкіна К.Є. Наукова стаття «Поняття громадянства як правового 
інституту» (№ 8720 від 26.03.2019) 

46. Трошкіна К.Є. «Нормативно-правові акти ЗУНР з питань 
громадянства» (№ 87229 від 26.03.2019) 

47. Трошкіна К.Є. Наукова стаття «Методологічні засади наукового 
дослідження інституту громадянства в період Української революції» (№ 
87228 від 26.03.2019) 

48. Трошкіна К.Є. Навчально-методичний посібник «Методичні 
рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт зі 
спеціальності 081 Право» (№ 85051 від 30.01.2019) 

49. Поляруш С.І. Наукова стаття «Формування інституту гуманітарної 
допомог: історико-правовий інститут» (№ 89949 від 19.06.2019) 

50. Поляруш С.І. Наукову статтю «Антиалкогольне законодавство: 
світовий та український досвід» (№ 89950 від 19.06.2019) 

51. Акбаш К. С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Навчальний посібник 
«Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень» (№87090 від 
20.03.2019) 
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52. Акбаш К. С., Малохатко Я.В. Літературний письмовий твір наукового 
характеру «Статистичний аналіз закономірностей у творах Шопена» (№90180 
від 23.04.2019) 

53. Авраменко О.В., Семенюк О. А., Ватульова А. Л., Яременко Л.І., 
Лупан І.В., Ріжняк Р.Я., Пасічник Н.О., Нарадовий В.В., Паращук С.Д., 
Акбаш К. С. Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні матеріали для підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою "Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: 
науковий аспект)" у Центральноукраїнському державному педагогічному 
університеті імені Володимира Винниченка» ("Навчально-методичні 
матеріали ОВ ГСНА") (№ 90731 від 15.07.2019). 

54.  Фабрика А.А. Наукова стаття “Глобалізація культури як фактор 
аномії” (№ 93225 від 18.10.2019) 

55. Фабрика А.А. Наукова стаття “Можливі наслідки реалізації нового 
підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
у вишах” (№ 93224 від 18.10.2019) 

56. Фабрика А.А. Наукова стаття “Масова культура як фактор ослаблення 
соціогуманітарного потенціалу сім’ї” (№ 93223 від 18.10.2019) 

57. Фабрика А.А. Наукова стаття “Американізація глобальної культури в 
контексті теорії міжнародних відносин” (№ 93222 від 18.10.2019) 

58. Фабрика А.А. Наукова стаття “Перспективи трансформації 
української сім’ї в умовах глобалізації” (№ 93221 від 18.10.2019) 

59. Токарєва Т.С. Навчально-методичний посібник  «Deutschunterricht auf 
Deutsch» (№84459 від 15.01.2019) 

60. Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Навчально-методичний посібник  
„Термінологічний словник для студентів 3 та 4 курсу, спеціальності «Мова і 
література (німецька)» (№ 84460 від 15.01.2019) 

61. Токарєва Т.С., Капітан Т.А. Навчально-методичний посібник  
«Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів І та ІІ курсів 
психолого-педагогічного факультету» (№ 88324 від 08.05.2019) 

62. Токарєва Т.С., Капітан Т.А. Навчально-методичний посібник  
«Німецька мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для 
студентів І курсу факультету історії та права» (№ 88506 від 11.05.2019) 

63. Хоменко Т.А. Навчально-методичний посібника з аналізу художніх 
ліричних творів (№ 84461 від 16.01.2019) 

64. Шандрук С.І. Наукова стаття «Professional preparation of teachers in the 
USA and in Ukraine: comparative analysis» (№ 89177 від 31.05.2019) 

65. Шандрук С.І. Наукова стаття «Professional preparation of teachers of 
foreign languages: reforming of pedagogical education» (№ 89175 від 31.05.2019) 

66. Шандрук С.І. Наукова стаття «Reforming of teacher education: 
adaptation of international experience» (№ 88243 від 06.05.2019) 

67. Шандрук С.І. Наукова стаття «Модернізація підготовки педагогічних 
кадрів: світовий досвід» (№ 88677 від 20.05.2019) 
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68. Шандрук С.І. Монографія «Тенденції професійної підготовки 
вчителів у США» (№88682 від 20.05.2019) 

69. Габелко О.М. Наукова стаття «Intercultural communication: problems 
and consequences» (№ 89036 від 29.05.2019) 

70. Габелко О.М. Наукова стаття «Intercultural communication: to the 
problem of stereotyping» (№ 89035 від 29.05.2019) 

71. Габелко О.М. Наукова стаття «Language teaching: discovering teacher’s 
principles» (№89033 від 29.05.2019) 

72. Габелко О.М. Наукова стаття «Formation of readiness of future 
philologists to professional self-realization» (№ 89031 від 29.05.2019) 

73. Габелко О.М. Дисертація «Взаємозв’язок розумового, морального та 
трудового виховання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632-1704) » (№ 
89031 від 29.05.2019) 

74. Лисенко Л.О. Наукова стаття « Developing  The   Technologies of 
Classroom  Activities:  New  Technological  and Psychological Challenges» (№ 
89049 від 29.05.2019) 

75. Лисенко Л.О. Наукова стаття «Basic  Principles of  Interactive  
Language  Teaching» (№89047 від 29.05.2019) 

76. Лисенко Л.О. Наукова стаття «Особливості укладання анотацій 
англійською мовою до статей гуманітарного спрямування»(№ 89045 від 
29.05.2019) 

77. Лисенко Л.О. Наукова стаття «Tеасhing  Spelling Techniques As An 
Efficient Tool  In Language Learning» (№ 88582 від 15.05.2019) 

78. Лисенко Л.О. Дисертація «Становлення і розвиток експериментальної 
педагогіки в розвинутих країнах Заходу та США кін.ХІХ – поч. Ххст.» (№ 
89156 від 31.05.2019) 

79. Капітан Т.А., Токарєва Т.С. Навчальний посібник «Німецька мова за 
професійним спрямуванням. Навчальний посібник для студентів І курсу 
факультету історії та права» (№ 88506 від 11.05.2019) 

80. Капітан Т.А. Токарєва Т.С. Навчально-методичний посібник 
«Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів І та ІІ курсів 
психолого-педагогічного факультету» (№ 88324 від 08.05.2019) 

81. Капітан Т.А. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним 
спрямуванням» для студентів І та ІІ курсів фізико-математичного 
факультету» (№ 88322 від 08.05.2019) 

82. Капітан Т.А. Навчально-методичний посібник «Німецька мова за 
професійним спрямуванням для студентів І та ІІ курсів природничо-
географічного факультету» (№88326 від 08.05.2019) 

83. Капітан Т.А. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним 
спрямуванням» для студентів І курсу факультету фізичного виховання» (№ 
88507 від 11.05.2019)  

84. Козій О.Б. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук «Повісті і романи І.Чендея: неореалістичний дискурс» (№ 
88784 від 21.05.2019) 
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85. Козій О.Б. Наукова стаття «Роль художньої деталі у романі Д.Тартт 
«Щиголь» (№ 89027 від 29.05.2019) 

86. Козій О.Б. Наукова стаття «Сучасна музична культура як джерело 
аналізу художніх засобів в курсі вивчення іноземної мови» (№ 89026 від 
29.05.2019) 

87. Козій О.Б. Наукова стаття «M. Shelley’s «Frankenstein»:an attempt of 
modern perusal» (№ 89024 від 29.05.2019) 

88. Козій О.Б. Наукова стаття «Studying theoretic English grammar: key 
problems and the ways of their solution (based on the study of the noun)» (№ 
89029 від 29.05.2019) 

89. Фока М.В. Монографія «Поетика підтексту в літературно-художніх 
системах Сходу і Заходу» (№ 88687 від 20.05.2019) 

90. Фока М.В. Монографія «Синтез мистецтв у поетичній творчості 
Павла Тичини» (№ 89172 від 31.05.2019) 

91. Фока М.В. Монографія «Стратегії перекладу синтетичних образів 
Павла Тичини англійською мовою» (№ 89173 від 31.05.2019) 

92. Фока М.В. Наукова стаття «Training of an implied reader as a goal for 
literary education at tertiary level» (№ 89174 від 31.05.2019) 

93. Фока М.В. Наукова стаття «Sanskrit “rasa-dhvani” in J.D. Salinger’s 
fiction (based on the analysis of the short story “Pretty mouth and green my eyes”)» 
(№ 89176 від 31.05.2019) 

94. Смірнова Л.Л. Дисертація «Соціокультурна компетентність у 
структурі підготовки учителів іноземної мови в Польщі» (№ 89154 від 
31.05.2019) 

95. Смірнова Л.Л. Наукова стаття «Translation as a Constituent Part of 
Bilingual Education» (№ 89155 від 31.05.2019) 

96. Смірнова Л.Л. Наукова стаття «Current trends in teaching English for 
specific purposes at HEI in Ukraine» (№ 90423 від 02.07.2019) 

97. Смірнова Л.Л. Наукова стаття «Концептуальні основи формування 
соціокультурної компетентності сучасного вчителя іноземної мови» (№90424 
від 02.07.2019) 

98. Смірнова Л.Л. Наукова стаття «Theoretical Aspects of Providing 
Bilingual Education in the Slovak Republic» (№ 90425 від 02.07.2019) 

99. Черньонков Я.О. Монографія «Професійна Культура Майбутнього 
Вчителя Іноземної Мови: Формування Та Діагностика» (№88683 від 
20.05.2019) 

100. Черньонков Я.О. Наукова Стаття «Intersubjective Connections In The 
Process Of Training The Future Teacher Of Foreign Languages» (№ 88676 від 
20.05.2019) 

101. Черньонков Я.О. Наукова Стаття «PROCESS Of First-Year Students’ 
Adaptation To Studying English At High School On The Example Of The Course 
"ENGLISH For Specififc Purposes» (№ 89179 від 31.05.2019) 
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102. Черньонков Я.О. Наукова Стаття «The Stages Of Development The 
Concept “Individualization Of The Professional Training Of The Teacher” As A 
Scientific Problem» (№ 89180 від 31.05.2019) 

103. Черньонков Я.О. Наукова Стаття «CONTENT And Structure Of 
Individualization Of Professional Training Of The Future Teacher Of Foreign 
Languages» (№ 89178 від 31.05.2019) 

104. Апалат Г.П. Стаття “Spoken Grammar in the EFL Context” (№88783 
від 21.05.19) 

105. Апалат Г.П. Наукова стаття “Communicative strategies in the interview 
texts ” (№88785 від 21.05.19) 

106. Апалат Г.П. Наукова стаття “Дискурсивні особливості текстів-
інтерв’ю сучасної англомовної преси.” (№88787 від 21.05.19) 

107. Апалат Г.П. Навчальний посібник «Навчально-методичні матеріали 
із самостійної роботи з практичного курсу англійської мови для студентів 
старших курсів факультету іноземних мов. Спеціальність: Мова і література 
(німецька). Спеціалізація: англійська мова» (№90330 від 01.07.2019) 

108. Апалат Г.П. Навчальний посібник «Практичний курс англійської 
мови. Спеціальність: Мова і література (німецька). Спеціалізація: англійська 
мова» (№90331 від 01.07.2019) 

109. Дацька Т.О. Наукова стаття «Особливості використання технологій 
WEB 2.0 у навчання країнознавства Великобританії та США» (№ 93103 від 
17.10.2019) 

110. Дацька Т.О. Наукова стаття «Розвиток нових акцентних варіантів 
слів у період 1958-1984 рр. (на матеріалі 11-го та 14-го видань Everyman’s 
English pronouncing dictionary)» (№ 93104 від 17.10.2019) 

111. Дацька Т.О. Навчально-методичний посібник «Країнознавство 
Великобританії та США. Частина 1. Великобританія для студентів 3 курсу 
факультетів іноземних мов. Спеціальність «Мова і література (англійська)» 
(№ 93105 від 17.10.2019) 

112. Дацька Т.О. Наукова стаття «Навчання уміння країнознавчого 
коментування англомовного автентичного тексту» (№ 93107 від 17.10.2019) 

113. Дацька Т.О. Наукова стаття «Викладання теми «Умовний спосіб» в 
англійській мові студентам педагогічних ВНЗ: питання термінології та 
підходів» (№ 93131 від 17.10.2019) 

114. Кібальнікова Т.В. «Навчально-методичні матеріали зі стилістики 
англійської мови для студентів факультету іноземних мов заочної форми 
навчання спеціальності 014 Середня освіта, що здобувають ступінь бакалавра 
за Освітньо-професійною програмою Середня освіта (Мова і література 
(англійська))»  (№ 88875 від 22.05.19) 

115. Снісаренко І.Є., Арделян О.В., Долгушева О.В., Кібальнікова Т.В., 
Труханова Т.І. «Методичні рекомендації до написання та захисту 
кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів факультету іноземних 
мов спеціальності 014 Середня освіта, що здобувають ступінь магістра за 
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Освітньо-професійною програмою Середня освіта (Мова і література 
(англійська та німецька))» (№ 88788 від 21.05019) 

116. Садовий М.І., Трифонова О.М., Хомутенко М.І. Навчально-
методичний посібник «Автоматизовані системи програмних навчальних 
комплексів» № 93108 від 17.10.2019 

117. Кириченко О.І., Потапенко К.Д.,Альбом «Стиль ампір в історичній 
архітектурі м. Кропивницького» (№93692 від 29.07.2019) 

118. Ріжняк Р.Я. Пасічник Н.О. Акбаш К.С. Навчальний посібник 
«Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень» (№ 87090 від 
14.03.2019) 

119. Авраменко О.В., Семенюк О.А., Ватульова А.Л., Яременко Л.І., 
Лупан І.В., Ріжняк Р.Я., Пасічник Н.О., Акбаш К.С., Паращук С.Д., 
Нарадовий В.В. Літературний письмовий твір наукового характеру 
«Навчально-методичні матеріали для підготовки магістрів за освітньо-
професійною програмою «Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. 
Гендерні студії: науковий аспект)» (№ 90731 від 15.07.2019) 

3.5. Наукові школи. Науково-дослідні центри та лабораторії 
Одним з шляхів вирішення проблеми притоку талановитих молодих 

науково-педагогічних кадрів і старіння основного науково-педагогічного 
персоналу університету є створення та підтримка наукових шкіл. Крім 
безпосереднього залучення висококваліфікованих кадрів до роботи наукової 
школи, важливим є створення творчого середовища, у якому б могли 
виховуватись і рости найбільш обдаровані студенти, аспіранти, викладачі, 
дослідники – здобувачі кандидатських та докторських вчених звань. 

Наукові школи педагогічного спрямування 
На кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту діє наукова школа 

д.пед.н., професора В.В. Радула “Дослідження особливостей соціально-
професійного розвитку особистості” 

Захищено 4 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук та 28 - на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук. Здійснюється наукове керівництво 3 докторських та 7 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Наукова школа д.пед.н., професора С.І. Шандрук “Компаративна 
педагогіка” 

Захищено 1 дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук та 4 - на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук. Здійснюється наукове керівництво 2 докторських та 3 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Наукова школа д.пед.н., доцента Я.В. Галети “Становлення 
особистості майбутнього вчителя в інформаційному суспільстві” 

Захищено 5 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук. Здійснюється наукове керівництво 3 
дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 
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Наукова школа д.пед.н., професора Н. С. Савченко “Історія 
педагогіки та порівняльна педагогіка” 

Захищено 6 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук. Здійснюється наукове керівництво 1 
докторським та 2 дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії. 

Наукова школа к.пед.н., професора А.Б. Рацула “Шляхи 
удосконалення навчально-виховного процесу у вищій та середній школі” 

Захищено 8 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук. Здійснюється наукове керівництво 2 
дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Наукова школа к.пед.н., професора А.Л. Турчака “Професійна 
підготовка майбутнього вчителя фізичної культури” 

Захищено 8 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук. Здійснюється наукове керівництво 3 
дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Наукова школа д.пед.н., доцента Т.В. Окольничої “Дослідження 
історико-педагогічних процесів України та зарубіжних країн” 

Захищено 5 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук. Здійснюється наукове керівництво 3 
дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Наукові школи методичного спрямування 
Наукова школа доктора педагогічних наук, професора М. І. Садового 

«Структурно-логічний аналіз та системний підхід у навчанні фізики 
вищої та середньої школи». До її складу входять кандидати та доктори наук 
Дніпропетровського медичного університету, Донецького національного 
медичного університету, Тернопільського вищого професійного ліцею сфери 
послуг, Миколаївського інституту післядипломної освіти.  

Проблематика наукової школи охоплює фізику твердого тіла, математичні 
методи фізики, фізичний експеримент, проблеми загальної фізики, історія 
фізики, хмарні технології, дидактика фізики. 

Наукова школа «Розробка засобів навчання» під керівництвом доктора 
педагогічних наук, професора С. П. Величка діє понад 15 років. За час роботи 
захищено 22 дисертацій, опубліковано десятки наукових статей, навчальних 
посібників, у тому числі з грифом МОНУ. Керівник та його учні заснували 
науковий центр розробки засобів навчання. У 2016 році під керівництвом 
проф. С. П. Величка захищено докторську і 2 кандидатські дисертації. 

Наукові школи мовознавчого спрямування 
Наукова школа доктора філологічних наук, професора Семенюка О.А. діє 

понад п'ятнадцять років. У сфері наукових інтересів керівника та його учнів є 
вплив екстралінгвальних факторів на розвиток сучасних мов, інтегральні та 
диференційні фактори у формуванні мовних картин світу. Під керівництвом 
професора захищено 10 кандидатських дисертацій, готуються до захисту ще 
три кандидатських та два докторських наукових дослідження. У загальному 
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доробку колективу 7 монографій, 2 навчальні посібники та більше 100 статей 
з тематики досліджень. 

Відбувається становлення наукової школи кандидата філологічних наук, 
професора С. Л. Ковтюх «Актуальні проблеми лексикології та граматики 
української мови», яка працює над розробкою нової галузі вітчизняного 
мовознавства «Морфологічна парадигматика іменника в сучасній українській 
мові». Під керівництвом С. Л. Ковтюх захищено 5 кандидатських дисертацій, 
нині над актуальною проблематикою працюють 3 аспіранти, готуються 
магістерські та дипломні роботи, опубліковані наукові монографії, статті, 
готується до друку нова наукова продукція. 

Наукові школи літературознавчого спрямування 
На кафедрі української та зарубіжної літератури сформувалася наукова 

школа «Методологія системного підходу до явищ літератури». 2015 року 
відбулася транформація цієї теми на вищий рівень, а саме: «Системологічна 
теорія літературного твору». Школа заснована ще у 80-х роках ХХ ст. з 
появою монографій проф. Клочека Г. Д. «Душа моя сонця намріяла…», 
"Поетика «Сонячних кларнетів» (1986), «Поетика Бориса Олійника» (1989), 
«У світлі вічних критеріїв» (Про систему критеріїв художності літературного 
твору)» (1989), «Енергія художнього слова» (2007), "Поетика візуальності 
Тараса Шевченка: монографія" (2013), "Поезія Тараса Шевченка. Сучасна 
інтерпретація: посібник для вчителя" (2013), "Шевченкове Слово: спроби 
наближення" (2014) та ін. 

Наукова мета школи – розробка методологічних принципів системного 
підходу до аналізу літературних явищ і в першу чергу літературного твору, 
побудова системологічної теорії літературного твору. 

Наукова школа доктора філологічних наук, професора Михиди С. П. 
«Психопоетика українського модернізму» має ряд напрацювань. Зокрема, 
захищено 6 кандидатських дисертацій, здійснюється підготовка 3 аспірантів. 
Видано монографії «Психопоетика українського модерну» (2012), 
«Володимир Винниченко: у дзеркалах і задзеркаллі» (2015), недруковані за 
життя п’єси Володимира Винниченка, посібники «Психопоетика: становлення 
дискурсу» (2011), «Модерн d’Ukraine: особистість – мегатекст – поетика» 
(2013) С. Михиди, «Володимир Винниченко: Cherchez la femme» (2013) 
М. Ковалик, «Володимир Винниченко: віч-на-віч зі світом» (2013), 
«Володимир Винниченко: нотатник епохи» (2015) В. Чернецької, реалізовано 
Винниченкознавчий цикл науково-видавничого проекту «Стилет і стилос 
трьох степовиків: Володимир Винниченко, Євген Маланюк і Яр Славутич у 
науковій рецепції дослідників-краян» Т. Яровенко і С. Колісника під науковим 
керівництвом професора С. Михиди – усього 13 томів. 

Науково-дослідні лабораторії 
Навчальна лабораторія мистецької освіти. Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор В. Ф. Черкасов. Основна діяльність лабораторії 
спрямована на вирішення актуальних питань модернізації мистецької освіти, 
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вдосконалення професійного становлення майбутніх учителів музичного 
мистецтва. 

Навчально-наукова лабораторія суспільствознавчої освіти. Науковий 
керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. Т. Рябовол. Лабораторія 
займається питаннями правової освіти, теорії та методики навчання історії, 
правознавства та інших суспільствознавчих дисциплін. 

На кафедрі вокально-хорових дисциплін функціонує науково-дослідна 
лабораторія «Мистецької освіти і виховання». Основною діяльністю 
науково-дослідної лабораторії є розробка й конкретизація стратегії 
професійної мистецької освіти у контексті освітньої парадигми ХХІ століття 
та реконструкції загальної системи мистецького виховання підростаючого 
покоління на засадах концепцій духовності виховання та педагогіки свободи, 
а також координація впровадження результатів наукових розвідок за 
згаданими напрямками в освітній процес закладів вищої освіти та 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

Співробітники кафедри філософії, політології та міжнародних відносин 
входять до складу науково-дослідницької експертної  групи “Центрально-
українська соціологічна лабораторія”, основним напрямком досліджень 
якої є вивчення громадської думки у регіоні та включення студентів до 
практичної науково-дослідницької діяльності.  

На базі археологічного музею імені Нінель Бокій (керівник Козир І. А.) 
діє науково-дослідна лабораторія “Археології та давньої історії 
Центральної України”, основним завданням якої є дослідження та 
збереження археологічних пам’яток краю, а також їхня популяризація та 
активна просвітницька робота.  

. Важливою складовою роботи лабораторії та музею є дослідження 
пам’яток археології та співпраця з провідними науковими установами. 
Спільно з Інститутом археології НАН України та Міжнародної літньої 
польової школи археологів співробітник лабораторії К. І. Панченко у складі 
Скіфської Правобережної археологічної експедиції. Археологи займались 
вивченням могильника раннього залізного віку поряд з Мотронинським 
городищем (с. Мельники Чигиринського району Черкаської області). 
Торговицька археологічна середньовічна експедиція під керівництвом 
кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України І.А. Козир 
продовжила розкопки комплексної пам’ятки золотоординського часу біля 
с. Торговиця на Кіровоградщині. 

Лабораторія дидактики фізики, технологій і професійної освіти 
(ЛабДФТПО) Інституту педагогіки НАПН України у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка, основною метою якої є побудова і теоретико-
експериментальне обґрунтування методичної системи навчання фізики та 
технологій в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, що 
відповідає вимогам інформаційного суспільства та рівню науково-технічного 
прогресу. Тема наукового дослідження «Теоретико-методичні основи навчання 
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фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» 
(0116U005381, наук. кер.: д.пед.н., проф. М.І. Садовий). 

На кафедрі практичної психології діє наукова лабораторія «Генеза 
цілісності особистості» (керівник доцент Гейко Є.В.), діяльність якої 
спрямована на дослідження проблем психології цілісності особистості. 
Протягом звітного року було проведено ряд заходів обласного та місцевого 
значення щодо організації ефективної кваліфікованої психологічної допомоги, 
впровадження сучасних інноваційних здобутків психотерапії у практику 
супроводу особистості, навчання ефективним психотехнікам тощо. 

Викладачі кафедри педагогіки та менеджменту освіти є співробітниками 
наукової лабораторії “Педагогічні та філософські проблеми розвитку 
особистості”(науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. В. Радул), яка продовжує дослідження різних аспектів соціально-
професійної зрілості особистості. Зокрема у 2019 році досліджувалися 
особливості вияву особистості, що здійснюється за допомогою понять “Я” - 
концепція та “само” особистості, які широко подані в різних дослідженнях.  

Науковий центр розробки засобів навчання (з лютого 2017 р. 
реорганізований у Лабораторію комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання 
(Інститут ІТЗН НАПН України) у 2019 році був орієнтований на розробку та 
апробацію засобів навчання, що передбачають поєднання реального і 
віртуального  навчального експерименту у процесі навчання загального курсу 
фізики та шкільного курсу фізики за профільними програмами. 

Продовжує свою роботу українсько-польська наукова-дослідна 
лабораторія “Професійна успішність вчителя”, яка була створена в межах 
угоди про співробітництво з Природничо-гуманітарним університетом в 
Седльцах (Польща). Науковий керівник від ЦДПУ ім. В.Винниченка – 
к.пед.н., проф. Т. Я. Довга, керівник від Природничо-гуманітарного 
університету в Седльцах (Польща) – доктор наук, професор А. Клім-
Клімашевська, керівник-консультант - докт. пед. наук, професор кафедри 
педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького Л. В. Кондрашова). Члени 
лабораторії взяли активну участь у 15 вітчизняних конференціях та 4 
закордонних. 

3.6 Публікації викладачів університету 
Один із найпомітніших показників індивідуальної наукової праці 

професорсько-викладацького складу університету є наукові та навчально-
методичні публікації. 

Традиційним стало підбивати підсумки випуску друкованої продукції з 
урахуванням її необхідності для навчально-виховного процесу університету. У 
цілому за звітний рік дещо зменшилася кількість статей у фахових та 
зарубіжних виданнях, проте збільшився обсяг виданих монографій, 
підручників і навчальних посібників. 

В таблиці 3.6. подано динаміку випуску друкованої продукції за останні 
три роки. 
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Таблиця 3.6 
Динаміка випуску наукової та науково-методичної продукції 
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2017 1355 1648,00 21 22 134 420 201 291 22 
2018 1549 1958,34 37 32 168 421 314 330 17 
2019 1175 1362,21 57 31 311 306 202 339 17 
За 3 
роки 

4079 4968,55 115 85 613 1147 717 960 56 

 
Серед опублікованих у 2019 році праць своєю актуальністю та високим 

науково-теоретичним рівнем відзначаються такі видання: 
 

Монографії 
1. Стукаленко З. М. Structure of professional tolerance of the future teacher of 

music art / З. М. Стукаленко: Колективна монографія. Monografia 
pokonferencyjna science, research, development Pedagogy № 13. – Wydawca: 
Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Berlin, 2019. – p. 7–9. 

2. Спінул І. В., Шандрук С. І., Смірнова Л. Л., Чередніченко Н. Ю., 
Лисенко Л. О., Капітан Т. А., Черньонков Я. А. Future human development 
from the standpoint of dominant philosophical concepts of the United States 
pedagogical education: Колективна монографія. – ASTRA Salvensis, 
Supplement №1, 2019 – P. 323 – 333 

3. Черкасов В. Ф., Стрижаков А. О. Advanced trends of the modern 
development of psychology and pedagogy in European countries: Collective 
monograph. – Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 354–367 p. 

4. Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової 
компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні 
фізики і технічних дисциплін у закладах вищої освіти: монографія МОН 
України; ЦДПУ ім. В. Винниченка. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-
Систем», 2019. - 508 с. (31,75 д.а.) 

5. Плющ В.М. Професійне самовдосконалення майбутніх учителів 
природничих дисциплін: теоретичні і методичні основи: монографія МОН 
України; ЦДПУ ім. В. Винниченка. Кропивницький: ТОВ Поліграф-
Сервір, 2019. – 416 с. (17,3 д.а.) 

6. Подопригора Н. В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Хмарно орієнтовані 
освітні середовища у навчанні фізики та інформатики: колективна 
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монографія. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2019. 
С. 32-43. (11,92 д.а.) 

7. Подопригора Н. В., Трифонова О.М., Садовий М.І. The comparative-
concerted approach to teaching of the theoretical physics, to learn out more 
about conservation of electric charge: колективна монографія. – Modern 
Technologies in the Education System: Monograph 26. – Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Republic of Poland, 2019. – 
P. 303-312. (1,8 д.а.) 

8. Шевченко О. В., Маркова О. В., Сундукова І. В., Modern innovative and 
information technologies in the development of society. Series of monographs 
Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School 
of Technology: Колективна монографія. Monograph 23. – Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. рр. 265-273. 

9. Нєворова О. В., Нєворова Л. В., Черній В. П., Стасенко О. А 
Виноградова Л. С., Щербатюк Н. І., Постний Р. Contemporary innovative 
and information technologies of social development: educational and legal 
aspects. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and 
Applied Arts : Колективна монографія. – Katowice School of Technology. 
Monograph 24. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 
2019. рр. 253-258.  

10. Шевченко О. В., Мельнік А. О., Territories’ development: social, economic 
and humanitarian issues:  Monograph. Opole: The Academy of Management 
and Administration in Opole, 2019; pp.524, illus., tabs., bibls. – С. 312-320. 

11. Шевченко О. В., Мельнік А. О., Черній В. П., Сундукова І. В., Щербатюк 
Н. І., Логвінова Я. О. Modern Technologies in the Education System. Series of 
monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. : 
Колективна монографія. – Katowice School of Technology. Monograph 26. 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019; рр. 105-112.  

12. Топольний Ф.П., Гелевера О.Ф. Життя в краю підвищеної радіації: 
монографія. – Кропивницький, 2019.- 124 с. (5,16 д.а.) 

13. Горська О. О., Демченко Ю. М., Іліаді О. І., Кіндей Л. Г., Жигора І. В., 
Мартін А. М., Нікітіна О. О., Котелянець Ю. С., Федотова С. О. Завітренко 
Д.Ж. Stages of Education: Structure and Content: Колективна монографія / 
[resp. ed. A. I. Iliadi]. – Kharkiv: Machulin, – 2019. P. 203, (9,2 д. а.) 

14. Демченко Ю. М. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього 
вчителя математики: монографія. – Харків : Мачулін, 2019. – 256 с. (12 д. 
а.) 

15. Abramova О., Vdovenko V., Khrinenko Т. Use of training technologies in the 
educational process of higher education in Ukraine Contemporary innovative 
and information technologies of social development: educational and legal 
aspects, 24. – Мonograph. - Katowicach: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach, 2019. – Р. 8-15.  

16. Довга Т. Я. Самопроцессы как фактор соверенствования 
профессионального образа педагога: Колективна монографія. – 
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Становление профессионального облика педагога в системе непрерывного 
педагогического образования [Под ред. д. п. н., проф. А. Клим-
Климашевской и д. п. н., проф. Л. Кондрашовой]. – Сeдльце, УПХ – 
Черкассы, ЧНУ: WN IKRiBL, 2019. – 444 с. – С. 181-225. (2,0 д.а.) 

17. Довга Т. Я. Мodern teacher and fashion: steps for renovation the professional 
image: Монографія колективна. Problemy edukacji społeczeństwa w 
wymiarze globalnym: [Red. A. Niewęgłowska i M. Wiśniewska]. – Siedlce: 
WN IKRiBL, 2019. – С. 21-31. (0,5 д.а.) 

18. Парсамов С.С. Местная промышленность в 50-е – 80- годы. Часть ІI : 
Монографія. – Кропивницький: Код, 2019. – 146 с. (8,25 д.а.) 

19. Ковальков О.Л. Вершино-Кам’янка: Історія: Монографія. –
Кропивницький: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2019.– 
294 с. (18,02 д.а.) 

20. Мхитарян А.М. Під заг. ред. Соболя Є.Ю. Протидія дискримінації за 
ознакою інвалідності: Монографія. – К.: КНТ, 2019. 152 с. (6 д.а.) 

21. Юрах В.М. Участь громадськості в підвищенні ефективності 
функціонування органів виконавчої влади: Теорія, практика, проблеми: 
монографія. – К., вид-во «Юрінком».     410 с. (17 д.а.) 

22. Базака Р.В., Митрофаненко Ю., Ковальчук М., Долгіх М. Роки боротьби 
1917 – 1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. Рік 1919. У вирі 
революцій. Книга друга / Авт.-упоряд. Ю.С. Митрофаненко: Колективна 
монографія. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019, - 184 с. 1 д.а.  

23. Галушко Л. Я., Манжара С. О., Некрут Т. В., Соболєва О. М.(за заг. ред. 
акад. Т. С. Яценко) Внесок психодинамічної парадигми у психологічну 
науку: колективна монографія. Наукова школа академіка НАПН України 
Тамари Яценко. –  Дніпро : Інновація, 2019. – 350 с. 

24. Галушко Л. Я. (у співавторстві Біла О. А., Манжара С. О., Педченко О. В. 
за заг. ред. акад. Т. С. Яценко) Розвиток психодинамічної теорії в єдності з 
діагностико-корекційною практикою: колективна монографія. Наукова 
школа академіка НАПН України Тамари Яценко: С. 159 – 168. (0,3 д.а);   

25. Галушко Л. Я. (у співавторстві Біла О. А., Манжара С. О., Педченко О. В. 
за заг. ред. акад. Т. С. Яценко) Виявлення фіксацій у мотиваційно-
глибинному пізнанні психіки суб’єкта у процесі АСПП: колективна 
монографія. Наукова школа академіка НАПН України Тамари Яценко: 
С. 208 – 221. (1, 2 д.а) 

26. Радул І.Г. Інноваційні технології навчання іноземній мові у процесі 
післядипломної освітньої підготовки фахівців: колективна монографія. 
Digital economy and digital society: series of monographs Faculty of 
Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of 
Technology, Monograph 22 (Poland), 2019. – C.163-170. (0,4 д.а.) 

27. Радул В. В. Социальная зрелость как качественная характеристика 
личности : Монографія / В. В. Радул // Инновационные процессы  в науке 
и образовании: / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и 
Просвещение». - 2019. - 188 с. - С. 5-16      (1,5 авт. арк.) 
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28. Ляшенко Р.О. Професійна самоактуалізація майбутнього викладача-
філолога: Монографія. – Харків : Мачулін, 2019.290 с. (12,4 д.а.) 

29. Радул В. В. Соціально-професійні проблеми сучасної педагогічної науки: 
Монографія / В.В.Радул.- Харків: Мачулін, 2019. - 332 с.  (14, 6 авт.арк). 

30. Фурсикова Т.В. Медіакультура сучасного фахівця освіти: Монографія. – 
Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. 384 с. (24д.а.) 

31. Галета Я.В. Інформаційна культура особистості: Монографія / Я. Галета, 
Г. Штомпель. - Харків: Мачулін. - 240 с. (8,0 д.а.) 

32. Кравцова Т.О. Вивчення дитини у вітчизняній та зарубіжній 
реформаторській педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття: Монографія. 
– Харків : Мачулін, 2019. – 260 с. (11,6 д.а) 

33. Окольнича Т. В. Східнослов’янська педагогіка в етнографічних джерелах 
ХІХ – першої чверті ХХ століття: Монографія / Т. В. Окольнича. – Харків: 
Мачулин, 2018. – 468 с. (20,7д.а.) 

34. Філоненко О. В. В. О. Сухомлинський – провідник гуманної педагогіки: 
Монографія (колективна). Ґенеза провідництва в освіті:. / за заг. ред. 
І. Богданова. Київ: Освіта України, 2019. 470 с. (авт. 2,0 д.а.) 

35. Rastrygina A. A Virtual Higher Education Campus in a Global World: 
Collective monograph. Nova Publishers, New York,  USA, 2019 –340 p. - 18.5 
д.а  Chapter 15. P.203-215 1.5 д.а. 

36. Растригіна А.М. Горизонт духовності виховання (The Horizon of 
Spirituality of Education): Колективна монографія(Collective monograph.) . – 
Vilnius. Žuvėdra“, 2019- 584 p. -32 д.а. 

37. Растригіна А., КолосковаЖ., Дьомін С. Individual Spirituality in Post-
nonclassical  Arts Education. Collective monograph. Cambridge Scholars 
Publishing, 2019 – 183p (10.1 д.а.) 

38. Валькевич Р. Українська пісня в освітньо - культурному просторі: 
монографія. – Харків: Мачулін, 2019, 120 с. 6.6. д.а. 

39. Клочек Л.В. Соціальна справедливість у психологічній взаємодії: 
психологічний вимір: Монографія. – Харків: Мачулін, 2018.– 456 с. – 27,9 
друк.арк. 

40. Стрітьєвич Т.М.. Ksztaitowanie kompetencji zawodowych przyszlech plastiki 
w Ukrainie: Монографія. KULTURA – STUKA – EDUKACJA. T. III: 
Krakow. Wydawnictwo Naukowe UP, 2019. 1 д.а 

41. Стрітьєвич Т.М. Досвід розкриття студентами художніх спеціальностей 
власного духовного потенціалу в соціальному середовищі: Монографія. 
Collective  monograph: The Horizon of Spirituality of Education (Горизонт 
духовності виховання). – Lithuania.Vilnius. Žuvėdra“, 2019- 584 p    1 д.а. 

42. Гусєва Л.Г. Students’ organization of the artistic spase in the process of their 
educational preparation: Монографія. Kultura – sztuka – edukacja. Tom III. 
Krakov: Widawnictwo naukowe Uniwersytet Pedagogiczny im.Komisji 
Edukacji Narodowej 2019. – P. 336 – 343   1 д.а. 

43. Гарбузенко Л.В. Faculitacja w procesie przygotowania zawodowego 
przyszlych nauczycieli dyscyplin artystycznych na Ukrainie: Монографія. 
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KULTURA – STUKA – EDUKACJA. T. III: Krakow. Wydawnictwo Naukowe 
UP, 2019. P. – 344-349. 

44. Малежик Ю.М. Innovative orientation of methodical preparation of the future 
teacher of fine arts in the process of studying the history of artistic education in 
Ukraine: Монографія. INNOVATIONS IN HUMANITIES: RESTARTING. 
Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied 
Arts Katowice School of Technology. Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna 
w Katowicach, 2019. P. 187–204. (1,1 д.а) 

45. Мельничук С.К., Ржевська-Штефан З. О., (за ред. Є.В. Гейко) Теоретико-
методологічні засади української психології: Колективна монографія. –  
Кропивницький: ПП центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2019. – 348 
с. – С.265-287; С.307-327. – 20,23 друк.арк.  

46. Габелко О.М. (у співавторстві) Філософсько-педагогічна система Джона 
Локка в умовах сталого розвитку освіти: Монографія. Mechanisms for 
Ensuring Sustainable Development of Society. Series of monographs. Faculty 
of Architecture, Civil Engineering and  Applied Arts Katowice School of 
Technology –Monograph 29.- Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2019.- p.258-271. (0,5 д.а. авторс.) 

47. Фока М.В. Між Сходом і Заходом: До проблеми імпліцитних смислів у 
повісті Г. Гессе «Сіддгартга» // Development of modern science: the experience 
of European countries and prospects for Ukraine. Колективна монографія. – 
Riga, Latvia: Baltija Publishing. 2 ed. 2019. P. 319–339. (1,2 д.а.) 

48. Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана, 
представника експериментальної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст.: 
монографія. – Кропивницький: 2019. – 152 с. (9,5 д.а.) 

49. Бондаренко К.Л. Детабуизация в словарях и переводе: Монографія. 
Badania nad Językiem i Kulturą, t. IV, Poznań 2018, s.112. (4,6 д.а.) 

50. Бондаренко К.Л. Traducción y sostenibilidad cultural : sustrato, fundamentos y 
aplicaciones Salamanca : Монографія. Ediciones Universidad de Salamanca, 
2019 C. 85-93 (0,3 д.а.) 

51. Бондаренко К.Л. A contrastive perspective on figurative language. 
Монографія. Wydawnictwo  Uniwersytetu Śląskiego, 2019. С. 57-71 (0,6 д.а.) 

52. Паращук В.Ю. (у співаторстві з Науменко Л.П.) Metaspeech acts in the EFL 
teacher classroom talk: typology and functions. Problem space of modern 
society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: 
collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. P. 180-194. 
(0,31 д.а.) 

53. Пашкевич К.Л., Єжова О.В. Дизайн одягу в полікультурному просторі: 
монографія; під наук. ред. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л., Кротова 
Т.Ф. Київський національний університет технологій та дизайну. К.: 
КНУТД, 2019. – С. 235-247 (16 д.а.) 

54. Pashkevych K., Yezhova O., Kolosnichenko O., Gerasymenko O., Protsyk B. 
Modern innovative and information technologies in the development of society. 
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System: monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2019. P. 203-
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Зошит для лабораторних робіт. 11 клас: посібник. – Кам’янець-
Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2017.  56 с. (3,39 д.а.) 

3. Трифонова О.М., Садовий М.І. Наукова картина світу ХХІ століття: 
інтегративність природничих і технічних наук: Навчальний посібник. – 
Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 332 с. (24,11 д.а.) 

4. Акбаш К. С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Теоретико-прикладні основи 
гендерних досліджень: навчальний посібник. – Кропивницький: Видавець 
Лисенко В. Ф., 2019. – 349 с. 19,76 д.а. 

5. Яременко Л.І., Лупан І.В. Кількісні методи у поведінкових науках: 
навчальний посібник. – Кропивницький : Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. 
–224с. 13,02 др.ар. 

6. Яременко Ю.В., Яременко Л.І. Алгебра та геометрія, частина 1: 
навчальний посібник. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 
148 с. 8,8 др.ар. 

7. Лупан І.В. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці: 
навчальний посібник. – Кропивницький : Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. 
–192с. 11,16 др.ар. 

8. Яременко Л.І., Гуртовий Ю.В., Яременко Ю.В Вища математика:  Тестові 
завдання: Посібник. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 
80 с. 



42  

9. Анісімов М.В. Стандартизація, метрологія і сертифікація в галузі освіти 2-
ге вид., допов. і переробл. – Кропивницький: ПП ПОЛІУМ, 2019. 172 с. 
11,2 д. арк. 

10. Анісімов М.В., Горбачевська О.П. Лабораторно-практичні роботи з 
інформатики : Книга 2. : навчальний посібник. – Кропивницький: ПП 
«ПОЛІУМ», 2019. 140 с.: 121 іл. 65 д. арк. 

11. Садовий М.І. Трифонова О. М., Хомутенко М. В. Автоматизовані системи 
програмних навчальних комплексів: Посібник. – Кропивницький: ПП 
«Ексклюзив-Систем», 2019. – 120 с.7,5 д.а. 

12. Садовий М.І. Трифонова О.М. Наукова картина світу ХХІ століття: 
інтегративність природничих і технічних наук: Посібник. – 
Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – 332 с. 24,11 д.а. 

13. Садовий М.І. В.Я. Гайда, О.М. Трифонова, С.З. Мурза Фізика (рівень 
стандарту). 10 клас: Зошит для лабораторних робіт. – Кам’янець-
Подільський: ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2019. 44 с. 3,57 д.а. 

14. Садовий М.І. В.Я. Гайда, О.М. Трифонова, В.В. Михайленко Фізика 
(рівень стандарту). 11 клас: Зошит для лабораторних робіт. – Кам’янець-
Подільський: ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2019. 56 с. 4,55 д.а. 

15. Яременко Л.І., Гуртовий Ю.В., Яременко Ю.В. Вища математика: тестові 
завдання: навчально-методичний посібник. – Кропивницький: ЦДПУ 
ім. В.Винниченка, 2019. – 80 с. 4,2 др.ар. 

16. Лупан І.В. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці: 
Навчальний посібник. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2019. – 
192 с. 7,3 д.а. 

17. Яременко Л.І., Лупан І.В. Кількісні методи у поведінкових науках: 
Навчальний посібник. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2019. – 
224 с. 1,33 д.а. (з 8,18 д.а.=16% від загального обсягу) 

18. Котелянець Н. В., Котелянець Ю. С. Художня праця та основи дизайну: 
Навчальний посібник. – Харків, 2019. – 128 с. (у співавторстві) (5,5 д. а.) 

19. Котелянець Н. В., Агеєва О. В., Вдовенко В. В. Я досліджую світ: 
підручник інтегрованого курсу для 2 кл. : Частина 2. Київ: Грамота, 2018. 
– 112 с. (8,25 д. а.)  

20. Марченко О.М. Етнологія народів світу: Навчальний посібник. – 
Кропивницький: ПОЛІМЕД-Сервіс. – 2019. – 381 с. (22,26 д.а.) 

21. Бузько В.Л., Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Уроки 
фізики. 7 клас (за новими програмами): посібник для вчителів фізики. – 
Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 212 с.  

22. Бузько В.Л., Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Уроки 
фізики. 8 клас (за новими програмами): посібник для вчителів фізики. – 
Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 236 с.  

23. Бузько В.Л., Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Уроки 
фізики. 9 клас (за новими програмами): посібник для вчителів фізики. – 
Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 354 с.  
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24. Растригіна А.  Хрестоматія з хорового диригування: Навчальний посібник 
для студентів  музичних відділень мистецьких факультетів  ЗВО: –  
Кропивницький РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019 – 100 с. -  5.6 д.а. 

25. Ржевська-Штефан З.О., Клочек Л.В., Уличний І.Л. Основи психологічних 
наук Методичне забезпечення самостійної роботи студентів педагогічного 
ЗВО. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. – 
Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 388 с. – 23,2 
друк.арк. 

26. Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Стилістика німецької мови (текст і його аналіз 
як предмет стилістики та інтерпретація тексту): навчальний посібник. – 
Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2019. – 196 с.,  
(11,6 д.а.) 

27. Білоус О.М. Пянковська І.В. Національні варіанти німецької мови: 
Навчальний посібник. Національні варіанти німецької мови (у 
лінгвогеографічному, соціолінгвістичному, лінгвістичному та 
лінгвокультурному аспектах). – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – 
314 с.(13 д.а.) 

28. Соболь Є. Ю. Адміністративне право для громадян України: науково-
популярне видання / за ред. В. Галунька. Підручник. – Київ: НДІПП. 2019. 
114 с. (5 д.а.) 

29. Галунько В.В., Кузьменко О., Соболь Є. та ін. Адміністративне право 
України. Повний курс: підручник / Видання друге. Підручник. – Херсон: 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520. (22 д.а.) 

 
Нормативні документи 

1. Подопригора Н. В., Клоц Є.О., Михида С.П., Харченко С.П., Сільченко 
Ю.Ю., Щорба Т.В. Правила прийому на навчання до 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка в 2019 році: посібник (офіційне норматив. 
Видання). – Кропивницький: РВЦ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. 303 с. (6,9 
д.а.) 

2. Клоц Є.О., Харченко С.П. Положення про організацію освітнього процесу в 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка на 2019-2020 навчальний рік: посібник (офіційне 
норматив. Видання). – Кропивницький: РВЦ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. 
76 с. (2,33 д.а.) 

 
Наукові записки, видані Центральноукраїнським державним 

педагогічним університетом імені Володимира Винниченка у 2019 році 
 

1. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Випуск 6. Кропивницький: ТОВ 
“Полімед-Сервіс”, 2019. 258  с. 

2. Наукові записки. Серія : Право. 2019. Випуск 7. Кропивницький, 2019. 
191 с. 
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3. Наукові записки. Серія: Історичні науки. - Випуск 25. – Кропивницький: 
РВВ ЦДПУ ім.В.Винниченка, 2019. – 452 с. 

4. Студентський науковий вісник. – Випуск 20. – Кропивницький: РВВ 
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 38 с. 

5. Студентський науковий вісник. – Випуск 21. Частина 1. – Кропивницький: 
РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 660 с. 

6. Студентський науковий вісник кафедри педагогіки та менеджменту освіти. 
– Випуск 21. – Частина 2. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. 
Винниченка, 2019. – 260 с. 

7. Наукові записки ЦДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. Ф. Черкасов [та 
ін.]. - Кропивницкий: КОД, [б.р.] - . Вип. 174. - 2019. - 315 c. 

8. Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – 923 c. 

9. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. 2019. Випуск 176. 
Кропивницький, 2019. 

10. Наукові  записки/Ред.кол.:  В.Ф.Черкасов,  В.В.Радул,  Н.С.Савченко  та 
ін. –Випуск 177.–Частина І. –Серія: Педагогічні науки. –
Кропивницький:РВВ ЦДПУ ім.В.Винниченка, 2019. –310с. 

11. Наукові  записки/Ред.кол.:  В.Ф.Черкасов,  В.В.Радул,  Н.С.Савченко  та  
ін. – Випуск 177. – Частина IІ. – Серія: Педагогічні науки. –
Кропивницький:РВВ ЦДПУ ім.В.Винниченка, 2019. –222с. 

12. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та 
ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ 
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 286 с. 

13. Наукові записки ЦДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. Ф. Черкасов [та 
ін.]. - Кропивницький: ЦДПУ, [б.р.] - .Вип. 179. - 2019. - 228 с. 

14. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та 
ін. – Випуск 180. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ 
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 232 с. 

15. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та 
ін. – Випуск 182. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ 
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 273 с. 

16.  Наукові записки ЦДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. Ф. Черкасов 
[та ін.]. - Кропивницкий : КОД, [б.р.] - Вип. 183. - 2019. - 284 с.  

17. Наукові записки. – Випуск 184. – Серія: Філологічні науки. – 
Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 124 с.  
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Список наукових праць, опублікованих у 2019 році у виданнях, які 
індексуються науковометричними базами даних 

Scopus та Web of Science 
 

№ 
з/п Автори Назва роботи 

Назва видання, 
де опубліковано 

роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 

роботи 
Опубліковані статті  

Web of Science 
1. Milova, T., Troshkina, 

K., Horlov, Y. & 
Dobkowski, J. 

Country’s Brand and 
Corruption Level: 
Cointegration Analysis.  
 

Marketing and 
Management of 
Innovations 

№3. 366-373. 
http://doi.org/10.21272/
mmi.2019.3-28;   
http://mmi.fem.sumdu.
edu.ua/en/journals/201
9/3/366-373  (0,65 д.а.) 

2. Manzhula A., 
Kondratenko V., Sobol 
Y. 

The Current Factors of 
Ensuring the Activities 
of Public 
Administration 
Regarding the 
Organization of the 
System of Social 
Adaptation of Children 
with Disabilities 

International 
Journal of 
Advanced 
Biotechnology 
and Research 
(IJABR)  

Special Issue-1, 2019, 
p. 498-508 
http://www.bipublicati
on.com  
 (0,7 д.а.) 

3. Sobol Y.Y., Myroniuk 
R.V., Harust Y.V., 
Myrhorod-Karpova 
V.V. 
 

Implementation of 
Family Medicine in 
Central and Eastern 
Europe: Experience and 
Lessons for Ukraine. 

International 
Journal of 
Advanced 
Biotechnology 
and Research 
(IJABR)  

Special Issue-1, 2019, 
pp. 544-558.  
http://www.bipublicati
on.com (0,6 д.а.) 
 

4. Pratsiovytyi M. V ; 
Makarchuk O. P. ; 
Chuikov A. S. 
 

Approximation and 
estimates in the 
periodic representation 
of real numbers of the 
closed interval [0, 5; 1] 
by A(2)-continued 
fractions 

Journal of 
numerical and 
applied 
mathematics 
 

Volume 1 Issue 130 
Page 71-83 
(0,5 д.а.) 
 

5. Сальник І.В. 
 

Мобільні пристрої та 
сучасне освітнє 
програмне 
забезпечення у 
навчанні фізики в 
закладах загальної 
середньої освіти 

Інформаційні 
технології і 
засоби навчання   

Том 73 - № 5, 2019 – 
С. 1-15 

6. Величко С.П., 
Руденко Т.В. 

Застосування хмарних 
сервісів  GOOGLE для 
моніторингу та 
оцінювання здорового 
способу життя 
студентів 

Інформаційні 
технології і 
засоби навчання  

Том 74. - №6, 2019 
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7. Rzhevska-Shtefan 
Z.O. 

Future psychologists 
experiencing the crisis 
of professional self-
determination: features 
of motivational sphere.  

Новітня освіта: 
наук. журнал. – 
Київ: КПІ ім. 
Ігоря 
Сікорського, 
Вид-во 
«Політехніка» 
 

№10. – 2018.  С.21-
27. (0,5 д.а.) 
 

8. Liu Jiangxin , Krotova 
T. , Yezhova O., 
Pashkevich K. 

Traditional elements of 
Chinese culture in logo 
design 

International 
Circular of 
Graphic 
Education and 
Research.  
 

 Issue 11. P. 66-75. 
ISSN : 1868-0712 e 
ISSN: 1868-0879 
https://www.internatio
nalcircle.net/internatio
nal_circle/circular/issu
es/18_02/ICJ_11_2018
_07 
(0,25/1 д.а.) 

9. Yezhova O. V. , 
Pashkevich K L. , 
Gryn D. V. 

Development of 
technology students’ 
ICT competence while 
teaching computer 
aided fashion design 

Information 
Technologies and 
Learning Tools  
 

Vol 73, №5. с. 15-27 
ISSN: 2076-8184, 
2019 
https://journal.iitta.gov
.ua/index.php/itlt/articl
e/view/2547 
DOI: 
https://doi.org/10.3340
7/itlt.v73i5.2547 
(0,7/1 д.а.). 

10. Kuzminskyi A.I., Bida 
O. A., Kuchai О. V., 
Yezhova O. Vl., 
Kuchai T.P. 

Information support of 
educationalists as an 
important function of a 
postgraduate education 
system 

Revista 
Romaneasca 
pentru Educatie 
Multidimensional
a  
 

11(3), 263-279. 
doi:10.18662/rrem/15
0 
ISSN 2066-7329, e-
ISSN 2067-9270 
http://lumenpublishing
.com/journals/index.ph
p/rrem/article/view/14
64 
(0,2/1 д.а.) 

11. Mykhyda S.P., 
Yezhova O. V., 
Abramova O. V., 
Puliak O. V., 
Сherkasov V. F., 
Chystiakova L. O. 

Environmental 
Education of Young 
People in Carrying out 
Design Projects on the 
Basis of Literary and 
Musical Folklore 

Revista 
Romaneasca 
pentru Educatie 
Multidimensional
a 
 

11 (4), с. 175-192 
http://lumenpublishing
.com/journals/index.ph
p/rrem/article/view/15
62 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.18
662/rrem/165 
(0,7/1 д.а.) 
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12. Царенко О.Н. 
Ткачук А.И. 
Рябець С.І. 

Фотоприемники ИК-
диапазона на основе 
изопериодических 
эпитаксиальных слоев 
халькогенидов 
свинца-олова  
 

Журнал 
технической 
физики  
 

2019. – т. 89. − №3. – 
С.404−408 
ISSN: 0044-4642 
DOI: 10.21883/JTF.20
19.03.47176.78-18 
0,92д.а. 

13. Черкасов В. Ф. 
Михида С. П.,  
Єжова О. В., 
Абрамова О. В., 
Міроненко О. В. 

Formation of 
Pedagogical University 
Students’ Readness for 
Undergraduate and 
Graduate Research 
 

International 
Journal of 
Scientific 
Research and 
Management  
 

http 
//lumsnpublishing.com
/journals/index.phpr/re
m/article/view/1562, 
2019 

14. Kvitka, S., 
Starushenko, G., 
Koval, V., Deforzh, 
H., & Prokopenko, O. 

Marketing of Ukrainian 
higher educational 
institutions 
representation based on 
modeling of 
Webometrics Ranking.  

Marketing and 
Management of 
Innovations, 
2019.  

№ 3, С. 60-72.  
(0,5 ум.др.арк.) 
 

15. Черкасов В., 
Олексюк О., 
Бондаренко Л., 
Косінська Н., 
Маєвська А. 

Innovative Model of 
Communicative 
Practices Інноваційна 
модель 
комунікативних 
практик 

Journal of History 
Culture and Art 
Research  
 

(ISSN: 2147-0626)  
Tarih Kültür ve Sanat 
Araştırmaları Dergisi 
Vol. 8, No. 2, June 
2019 
 8(2), 244-252. 
doi:http://dx.doi.org/1
0.7596/taksad.v8i2.21
09 
 

16. Растригіна А.М. 
Колоскова Ж.В., 
Назаренко М.П. 

The Model of the 
Spirituality of 
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“Роль інформатизації і 
глобалізації в 
демократизації соціуму” 

19 
листопада 
2019 року 

Кафедра 
філософії, 
політології та 
міжнародних 
відносин 

Співпраця в 
галузі 
філософськи
х досліджень 

5. Всеукраїнський круглий 
стіл “Дмитро Чижевський 
– філософ, славіст, 
мислитель” (присвячено 
125-річчю з дня 
народження вченого) 

19 – 20 
квітня 2019 

року 

Кафедра 
філософії, 

політології та 
міжнародних 

відносин 

Співпраця в 
галузі 

філософськи
х 

досліджень. 

6. Всеукраїнський круглий 
стіл “Трансформація мови 
комунікацій у мережевому 
суспільстві” в рамках ІІ 
Міжнародного симпозіуму 
“Гуманітарний дискурс 
мультикультурного світу: 
наука, освіта, комунікація”  

26 березня 
2019 року  

Кафедра 
філософії, 

політології та 
міжнародних 

відносин 

Співпраця в 
галузі 
філософськи
х 
досліджень. 

7. Всеукраїнська науково-
практична інтернет-
конференція «Стратегії 
інноваційного розвитку 
природничих дисциплін: 
досвід, проблеми та 
перспективи» 

21 березня 
2019 року 

Біології та 
методики її 
викладання 

Кафедра 
географії та 
геоекології 

Збірник 
матеріалів 
конференції 

8. Всеукраїнська науково-
практична Інтернет-
конференція «Актуальні 
проблеми природничої 
освіти: стратегії, 
технології та інновації» 

14–24 
жовтня 

2019 року 

Кафедра 
географії та 
геоекології 

Збірник 
матеріалів 
конференції 

9. ІІ Всеукраїнський 
науково-практичний 
семінар “Новації, 
практики та перспективи 
розвитку фізичної 
культури і спорту” 
 

21 – 22 
березня 
2019 року 

Кафедра теорії 
та методики 
олімпійського і 
професійного 
спорту 

Збірник 
матеріалів 
конференції 



56  

10. ХХV Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Фізичне 
виховання і спорт в 
навчальних закладах 
України на сучасному 
етапі: стан, напрямки та 
перспективи розвитку» 

17-18 
травня 
2019 року 

Кафедра теорії і 
методики 
фізичного 
виховання  
 

Збірник 
матеріалів 
конференції 

11. ХVІІ Всеукраїнська 
студентська науково-
практична конференція 
«Актуальні проблеми 
фізичної культури, 
олімпійського й 
професійного спорту та 
реабілітації у навчальних 
закладах України» 

16-17 
травня 
2019 року 

Кафедра теорії і 
методики 
фізичного 
виховання  
 

Збірник 
матеріалів 
конференції 

12. XIV Всеукраїнська 
студентська наукова 
конференція 
«Перспективи розвитку 
точних наук, економіки та 
методики їх викладання», 
м. Ніжин 

5-6 грудня 
2019 року 

Кафедра 
прикладної 
математики, 
статистики та 
економіки 

Співорганіза
тори 
конференції; 
збірник 
матеріалів 
конференції 

13. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Фізико-математичні та 
комп’ютерні науки, 
технології, навчання: 
науково-практичні 
рішення та підходи 
молодих науковців» 

18 квітня 
2019 року 

Кафедра 
прикладної 
математики, 
статистики та 
економіки 

Збірник 
матеріалів 
конференції 
 

14. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Фізико-математичні та 
комп’ютерні науки, 
технології, навчання: 
науково-практичні 
рішення та підходи 
молодих науковців» 

15 
листопада 
2019 року 

Кафедра 
прикладної 
математики, 
статистики та 
економіки 

Збірник 
матеріалів 
конференції 

15.  «Фізико-математичні та 
комп’ютерні науки, 
технології, навчання: 
науково-практичні 

18 квітня 
2019 року 

Кафедра фізики 
та методики її 
викладання 

Збірник 
матеріалів 
конференції 
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рішення та підходи 
молодих науковців»  

16. Всеукраїнська наукова 
конференція  
«ІІ Маланюківські 
читання «Феномен 
есеїстики Євгена 
Маланюка» 

18-20 
вересня 
2019 року 

Кафедра 
української та 
зарубіжної 
літератури 

Збірник 
матеріалів 
конференції 

Регіональні науково-практичні конференції 
1. Семінар-практикум 

«Сучасний підручник як 
ефективний засіб роботи 
вчителя зі здібними та 
обдарованими учнями» 

16 січня 
2019 року 

Кафедра  теорії 
і методики 
технологічної 
підготовки, 
охорони праці 
та безпеки 
життєдіяльност
і 

Збірник 
матеріалів  

2. Регіональна історико-
краєзнавча конференція 
“Кіровоградська область. 
80 років в історії 
Центральної України” 

22 березня 
2019  року 

Кафедра 
всесвітньої 

історії 
Кафедра історії 
України 

Збірник 
матеріалів 
конференції 

3. Обласний науково-
практичний семінар 
учителів історії та 
суспільствознавчих 
дисциплін “Особливості 
викладання актуальних 
проблем історії 
ХХ століття в зак5ладах 
загальної середньої 
освіти” 

3 квітня 
2019  року 

Кафедра 
всесвітньої 
історії 
Кафедра історії 
України 

Збірник 
матеріалів  

4. 
Круглий стіл на тему: 
“Світ без корупції: міф чи 
реальність” 

12 грудня 
2019 року 

Кафедра 
галузевого 

права та 
правоохоронної 

діяльності 

Організатор
и заходу 

5. Міжвузівська студентська 
науково-практична 
конференція, присвячена 
пам’яті вітчизняного 
науковця Г.В. Дьяконова 
«Психологія особистості: 

18 квітня 
2019 року 

Кафедра 
практичної 
психології 

Збірник 
матеріалів 

конференції 
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традиції та сучасність» 

6. Обласний науково-
практичний семінар 
«Актуальні питання 
сучасної української 
практичної психології» 

16 травня 
2019 року 

Кафедра 
практичної 
психології 

Організатор
и заходу 

7. Друга регіональна 
науково-практична 
конференція  
«Актуальні проблеми 
соціальної роботи та 
психології» 

18-19 
квітня 2019 

року 
 

Кафедра 
соціальної 
роботи, 
соціальної 
педагогіки та 
психології 

Збірник 
матеріалів 

конференції 

8. Перша міська науково-
теоретична конференція 
«Методична робота 
сучасного соціального 
педагога»  

10 грудня 
2019 року 

Кафедра 
соціальної 
роботи, 
соціальної 
педагогіки та 
психології 

Збірник 
матеріалів 

конференції 

Загальноуніверситетські конференції 

1. Математика, її 
застосування та 
викладання 

Перший 
вівторок 
місяця 

Кафедра 
математики 

Публікації в 
періодичном
у виданні 
«Наукові 
записки» 
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РОЗДІЛ 4 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІІНОВАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ І РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
4.1. Студентська наукова робота 

На даний час в університеті успішно функціонує 217 гуртків і 
проблемних груп. Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 
49, факультет педагогіки та психології – 38. До наукової діяльності в них 
залучено 1810 студентів, що становить 42 % від загальної кількості. 
Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють майже 200 
провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та 
кандидати наук складають 75 %. 

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи 
студентів у закладі вищої освіти є наукові студентські конференції.  

Протягом 2019  року їх було проведено 13. Серед них: 1 – міжнародна, 4 – 
всеукраїнські, 1 – міжвузівська, 7 – загальновузівських. Цей показник є 
свідченням  уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки 
і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному 
напрямку. 

Студентські конференції, проведені в Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 

протягом 2019  року 
№ 
з/п Назва конференції Термін 

проведення 
Відповідальна 

кафедра 
Результати 

конференції 
Всеукраїнські науково-практичні конференції 

1 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Фізико-математичні та 
комп’ютерні науки, 
технології, навчання: 
науково-практичні 
рішення та підходи 
молодих науковців»  
 

18 квітня 
2019 р. 

кафедри фізико-
математичного 

факультету 

https://phm.cus
pu.edu.ua/ojs/in
dex.php/SNYS/
issue/view/46 

2 ІІ Міжнародна 
студентська науково-
практична  
конференція: «Постать 
Станіслава Людкевича 
в дискурсивному 
просторі української 
музичної культури» 
 

28-29 
квітня 
2019 р. 

мистецький 
факультет 

кафедра вокально-
хорових 

дисциплін та 
методики 
музичного 
виховання 

Збірник 
наукових 

праць  
https://www.cus
pu.edu.ua/imag
es/download-
files/naukovi-
zapysky/NZ_st
ud_visnyk_20.p
df 
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3 ХVІІ Всеукраїнська 
студентська науково-
практична конференція 
”Актуальні проблеми 
фізичної культури, 
олімпійського й 
професійного спорту та 
реабілітації у 
навчальних закладах 
України ” 

16-17 
травня 
2019 р. 

кафедра теорії і 
методики 
фізичного 
виховання 

Збірник 
наукових 

праць 
студентів 

Випуск 17 

4 Всеукраїнська науково-
практична інтернет-
конференція для 
студентів та молодих 
науковців «Вивчення і 
впровадження в 
навчально-виховний 
процес середньої та 
вищої школи 
педагогічних ідей 
Василя 
Сухомлинського»  

3–4 жовтня 
2019 р. 

кафедра 
педагогіки 

початкової та 
дошкільної освіти 

Збірник 
наукових 
праць 
студентів 

5 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
студентів та молодих 
науковців «Фізико-
математичні та 
комп’ютерні науки, 
технології, навчання: 
науково-практичні 
рішення та підходи 
молодих науковців» 

26 жовтня 
2019 р. 

кафедри фізико-
математичного 

факультету 

https://phm.cus
pu.edu.ua 

Міжвузівські студентські конференції 
6 Міжвузівська 

студентська науково-
практична конференція 
присвячена пам’яті 
вітчизняного науковця 
Г. В. Дяконова 

18 квітня 
2019 р. 

кафедра 
практичної 
психології 

Збірник 
наукових 

праць 
студентів 

 

Загальновузівські студентські конференції 
7 Актуальні проблеми 

національного 
законодавства 

18 квітня 
2019 р. 

кафедра державно-
правових 

дисциплін та 

Збірник 
наукових 

праць  
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адміністративного 
права, 

кафедра галузевого 
права 

 

8 Історичні й 
соціокультурні процеси 

країн Європи в епоху 
Середньовіччя та Нового 

часу 

15 травня 
2019року 

кафедра 
всесвітньої історії 

Збірник 
наукових 

праць 
 

9 14 листопада  2019 року 14 
листопада  
2019 року 

кафедра 
всесвітньої історії 

Збірник 
наукових 

праць  
 

10 Актуальні проблеми 
національного 
законодавства 

18 квітня 
2019 р. 

кафедра державно-
правових 

дисциплін та 
адміністративного 

права, 
кафедра галузевого 

права 

Збірник 
наукових 

праць  
 

11 Друга регіональна 
науково-практична 

конференція «Актуальні 
проблеми соціальної 
роботи та психології» 

18-19 
квітня 
2019 р. 

кафедра соціальної 
роботи соціальної 

педагогіки та 
психології 

 

12 Сучасні тенденції 
управління навчальними 

закладами 
Комунікативний 

потенціал викладача 
вищої школи: проблеми  
та перспективи розвитку 

28 
листопада 

2019 р. 

кафедра педагогіки 
та освітнього 
менеджменту 

Студентський 
науковий 

вісник  
Випуск 21 

(Ч.2) 

13 Звітна студентська 
наукова конференція 

ЦДПУ ім. Володимира 
Винниченка 

14 травня 
2019 р. 

науковий відділ 
університету, 

кафедри 
університету 

Збірник 
наукових 

праць  
”Студентський 

науковий 
вісник” 

 
Окрім цього, в інших закладах вищої освіти України в конференціях та 

конкурсах різного рівня взяли активну участь багато наших кращих студентів: 
студенти фізико-математичного факультету: Криласов В. – Science, 

Research, Development #23 (Голландія, м. Роттердам, 29.11.2019-30.11.2019), 
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Горбенко Н. – Міжнародна конференція «Інноваційні та інформаційні 
технології в ХХІ столітті» (Польща, м. Катовіце, 23-24 вересня 2019 р.), 
Боса Т. – техніко-наукова конференція студентів, магістрів та докторантів 
(Кишинів, Технічний університет Молдови, 26-29 березня 2019 р.), 
Скляренко Н. – VІ Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы технологического образования: традиции, опыт и 
перспективы» (УО «Мозырский государственный педагогический 
университет им. И. П. Шамякина», 05 ноября 2019 г.), Олефіренко В., Токар В. 
– Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти 
ПМО – 2019» (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 11-
12 квітня 2019 р.), Онуфрак О., Горбенко Н. – Х Міжнародна науково-
практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і 
перспективи» (Київ-Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.), Парфьонова О., 
Скляренко Н., Мицюк К., Крамаренко Н., Батрак І., Боса Т., Дерев'яненко Р., 
Салабутін О., Кудревич І., Онуфрак О. – Вебінар САПР Грація: новий рівень 
проектування одягу (м. Харків, НПО Грація, 10 квітня 2019 р.), п'ятнадцять 
студентів – XV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Перспективи 
розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання» (м. Ніжин, НДУ 
ім. М. Гоголя, 4-5 грудня 2019); 

студенти факультету історії та права: Мала К. – Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения прав 
людей с инвалидностью» (Білорусь, Гомельський державний університет 
ім. Ф. Скорини, 1 березня 2019 р.), Белінська П., Москальчук К., Сідоров В. – 
XХІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні 
проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» 
(м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 р.), Близнець П., Іванов І., Крохмаль В., 
Піловець Д. – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму 
правотворчої діяльності» (м. Харків 17-18 травня 2019 р.), Бочаров-Туз В., 
Кісенко О., Матназаров М. – VІ Міжнародна науково-практична конференція: 
Правові засади діяльності правоохоронних органів (м. Харків, НЮУ імені 
Ярослава Мудрого, 5-6 грудня 2019 р.), Жигарьова Н. – V Міжнародна 
науково-практична конференція: Теоретичні та практичні проблеми реалізації 
норм права (м. Кременчук, 7-8 грудня 2019 р.), Іванко Н. – XХІ Всеукраїнська 
наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих і 
гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» (м. Черкаси, 18-19 квітня 
2019 р.), Іванов І. – Міжнародна науково-практична конференція 
«Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні 
виклики» (м. Дніпро, Університет митної справи та фінансів, 17 травня 
2019 р.), Іванов І. – Міжнародна науково-практична конференція: Проблеми 
вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і 
громадянина (м. Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р.), Кобзар Д. – Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного 
державотворення: проблеми та перспективи» (м. Черкаси, 1 листопада 
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2019 р.), Колісніченко В. – Всеукраїнський науково-практичнй семінар «Роль 
приватного права України в забезпеченні прав людини» (м. Дніпро, 29 
листопада 2019 р.), Бодюл М. – Міжнародна науково-практична конференція 
«Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний 
досвід» (м. Тернопіль, 4-5 квітня 2019 р.), Сиромятніков І. – Всеукраїнська 
науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування 
громадянського суспільства та становлення правової держави» (м. Черкаси, 23 
травня 2019 р.), Шеремет О. – Міжнародна науково-практична конференція 
«Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини» 
(м. Запоріжжя, 27-28 грудня 2019 р.), Пихтіна П., Поліщук А., Прозоровська 
Н., Чубар Д. – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи» (м. Дніпро, 
5-6 квітня 2019 р.), Пихтіна П., Поліщук А., Цуканова М. – Міжнародна 
науково-практична конференція «Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ 
столітті» (м. Одеса, 12-13 квітня 2019 р.), Прозоровська Н. – Міжнародна 
науково-практична конференція «Громадянське суспільство в Україні: 
проблеми забезпечення правотворчої діяльності» (м. Харків, 5-6 квітня 
2019 р.), Цуканова М., Зіновьєва О. – Міжнародна науково-практична 
конференція «Міжнародні та національні правові виміри забезпечення 
стабільності» (м. Львів, 19-20 квітня 2019 р.), Цуканова М. Родіонов В. – 
Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та проблеми 
організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення 
громадянського суспільства в Україні» (м. Запоріжжя 26-27 квітня 2019 р.), 
Зіновьєва О. – Міжнародна науково – практична конференція «Правові 
реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Харків 19-20 квітня 2019 р.), 
Ковальова М. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове 
підґрунтя», (м. Дніпро, 3–4 травня 2019 р.), Кобзаренко М. – Міжнародна 
науково-практична конференція «Право і держава: проблеми розвитку та 
взаємодії у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 25-26 січня 2019 р.), Чубар Д. – ІV 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-
правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів» 
(м. Запоріжжя, 18 травня 2019 р.), Ханілевич К., Ісаєв Д., Суздалєва А. – ХІХ 
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студенів 
«Політика. Сучасні проблеми науки» (м. Київ, НАУ, 1 – 5 квітня 2019 р.) 

студенти факультету філології та журналістики: Федоренко Д., 
Пінчевська Л. – Всеукраїнська інтернет-конференція молодих учених і 
студентів «Сучасні медіакомунікації: прикладний аспект» (Маріупольський 
державний університет, 2019 р.); Зобенко М., Зубкова І., Корольова Н., 
Темченко О., Стець Д., Віхтоденко А., Ільченко О., Чорненко К., Горохова Є., 
Матвєєва О., Кругленко І., Гілевич О., Стеба М., Колос О., Новіченко К., 
Косенко О., Андріяшевська Т., Кравченко К., Ткаченко Т., Распряхіна Є. – 
XII науково-практична конференція студентів та магістрантів «Основні 
тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й соціальних комунікацій» 
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(м. Полтава, 23 квітня 2019 р.); Гаваза Н., Ткаченко Т.  IV Міжнародна 
наукова конференція «Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи» 
(м. Луцьк, 7–9 червня 2019 р.); 

студенти факультету педагогіки та психології: Данілова Т., 
Конторіна А., Марченко О. – II Международная заочная научно-практическая 
конференция «Язык и культура как национальное достояние в 
поликультурной бреде» (г. Ставрополь, 24 апреля 2019 г.), Данілова Т., 
Вєлкова Н., Гаманенко В., Марченко О., Конторіна А. – XІV Міжнародна 
студентська науково-практична конференція «Формування сучасного 
освітнього середовища: теорія і практика» (м. Полтава, 12 – 13 березня 
2019 р.), Горпинко К., Степаненко Р., Данілова Н., Костиря Н., Фещенко Ю., 
Ляхова Ю. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна і 
початкова освіта: реалії та перспективи» (м. Суми, 11–12 квітня 2019 р.), 
Степаненко Р., Лісовець О. – V Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» (м. Суми, 27–28 листопада 
2019 р.), Федоренко Л., Кондрашова К., Безус О., Якимчук М., Курманчук Я., 
Цикош Ж. – Третя Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні 
аспекти» (м. Умань, 16-17 травня 2019 р.), Федоренко Л. – Міжнародна 
науково-практична конференція «Психологія та педагогіка сучасності: 
проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні» (м. Львів, 23-24 серпня 
2019 р.), Федоренко Л., Кондрашова К., Безус О., Якимчук М., Курманчук Я., 
Цикош Ж. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого 
педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (м. Кам’янець-
Подільський, 23-24 жовтня 2019 р.), Ляхова Ю. – Сучасна система освіти і 
виховання: досвід минулого – погляд в майбутнє: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 жовтня 2019 р.), Безус О., 
Якимчук М., Курманчук Я., Цикош Ж., Янчевська Д., Щекодіна О., 
Березняк В. – Четверта науково-практична інтернет-конференція молодих 
науковців та студентів «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні 
реалії та перспективи» (м. Івано-Франківськ, 24-25 жовтня 2019 р.); 

студенти факультету фізичного виховання: Фесюк Вікторія – The 2nd 
International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of 
Modern World (October 16 – 17, 2019, Bratislava, Slovak Republic. The School of 
Economics and Management in Public Administration in Bratislava), Постний 
Роман – ІІ Międzynarodowa konferencja naukowa «Nowoczesne technologie 
innowacyjne i informacyjne w rozwoju społeczeństwa» (Wyższa Szkoła 
Techniczna w Katowicach, Katowice, Polska, 1 – 3 kwietnia 2019), Скорохід 
Вячеслав – ХІІ международная научно-методическая конференция (Гомель, 
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины, 14–15 февраля 2019 г.), Грицик В. – 
Міжнародна науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та 
фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку» (м. Київ, Таврійський 
національний університет ім. В.І. Вернадського, 8-9 листопада 2019 р.), 
Бочак Р., Жанталай Є., Кондратенко Ю., Левченко О. – Міжнародна наукова 



65  

конференція «Теорія та практика сучасної науки та освіти» (м. Дніпро, 29-30 
листопада 2019 р.),. Щербак В. – XІV Всеукраїнська студентська науково-
практична Інтернет-конференція «Дидактико-методичні аспекти фізичної 
культури» (м. Херсон, 13 грудня 2019 р.), Грицик В. – VІ Всеукраїнська 
наукова І Міжнародна інтернет-конференція (м. Черкаси, 30-31 травня 
2019 р.) 

студенти мистецького факультету: Кондратенко В. Міжнародна 
науково-практична конференція «Herald pedagogiki. Nauka I Praktyka» wydanie 
specialne, (Warszawa, 10/2019), Конопліна Я., Добриніна І., Гарбузенко Л. / 
Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-
Praktycznej. (Belgrade (Serbia) 30.05.2019-31.05.2019), Дашенко О. – ІІI 
Міжнародний науковий конгрес молодих вчених Європи, (м. Відень, 11 січня 
2019 р.) The Third International scientific congress of scientists of Europe. 
Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists «East–West» 
(Vienna, January 11, 2019), Кухта К., Мельниченко К., Данілова Л. – 
Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія 
сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії», (м. Одеса, 18-19 жовтня 
2019 р.), Прокушкіна А. – Науково-практична конференція «Сучасні світові 
тенденції розвитку науки, технологій та іновацій» (м. Ужгород, 28-29 червня 
2019 р.), Кравченко С., Заікіна О. – Науково-практична конференція 
«Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук» (м. Харків, 
24-25 травня 2019 р.), Кравченко С. – V Всеукраїнська міжвузівська 
студентська науково-практичнаї конференція «Мистецтво ХХ – ХХІ століть: 
проблеми, постаті, перспективи» (м. Ужгород, 22-23 березня 2019 р.); 

студенти факультету іноземних мов: Вахрушев А. – Всеукраїнська 
науково-практична Інтернет-конференція «Сучасне суспільство і наука: 
актуальні дослідження молодих науковців» (іноземними мовами) (м. Харків, 
травень 2019 р.), Грицюк Н., Стороженко С., Дрозд О. – IV Міжнародна 
науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: 
сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні 
перспективи» (Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Кривий Ріг – Херсон, 27 
червня 2019 р.), Мердак М. – Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція іноземними мовами (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 
2019 р.). 

 
На базі факультету історії та права проводився ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт із спеціальностей ”Історія та 
археологія”. До галузевої конкурсної комісії надійшло 104 роботи з 54 
закладів вищої освіти України. 10-11 квітня відбулася підсумкова науково-
практична конференція конкурсу, до участі в якій було допущено допущено 28 
учасників із 20 ЗВО. До галузевої конкурсної комісії конкурсу входили десять 
викладачів кафедри історії України та кафедри всесвітньої історії: Філоретова 
Лариса Мартівна, Козир Ірина Анатоліївна, Токар Наталя Миколаївна, Чорний 
Олександр Васильович, Бабак Оксана Іванівна, Житков Олександр 
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Анатолійович, Пономаренко Людмила Василівна, Проскурова Світлана 
Володимирівна, Грінченко Віктор Григорович, Ковальков Олександр 
Леонідович.  

 
17-19 квітня 2019 р. у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті проходив  ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності ”Музичне мистецтво”, у якому взяли участь 44 
студенти  із двадцяти закладів вищої освіти України. Олімпіада проводилася у 
таких номінаціях: “інструментальне виконавство”, “хорове деригування”, 
“сольний спів”. Олімпіада проводилася на базі мистецького факультету. 
Активну участь у роботі оргкомітету та журі брали викладачі: Растригіна 
Алла Миколаївна, Черкасов Володимир Федорович, Стратан-Артишкова 
Тетяна Борисівна, Валькевич Раїса Андріївна, Дьомін Сергій Петрович, 
Бродський Геннадій Леонідович, Дьомін Костянтин Петрович, Колоскова 
Жанна Володимирівна та інші. 

 
На ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019 році 

університет делегував 40 студентів. Результати участі: 
1. Носко Владислава Дмитрівна, студентка ІV курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземних мов нагороджена 
дипломом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 
спеціальності ”Переклад: німецька мова” (науковий керівник − кандидат 
філологічних наук, професор Білоус Олександр Миколайович); 

2. Лимборська Юлія Миколаївна, студентка І курсу другого 
(магістерського) рівня вищої освіти факультету іноземних мов нагороджена 
дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 
спеціальності ”Переклад: німецька мова” (науковий керівник − кандидат 
філологічних наук, професор Білоус Олександр Миколайович); 

3. Коваленко Ярослав Андрійович, студент І курсу другого 
(магістерського) рівня вищої освіти мистецького факультету нагороджений 
дипломом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 
спеціальності ”Музичне мистецтво” (науковий керівник − доцент Бродський 
Геннадій Леонідович); 

4. Маслюкова Анна Віталіївна, студентка ІІІ курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти мистецького факультету нагороджена 
дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 
спеціальності ”Музичне мистецтво” (науковий керівник − старший викладач 
Дьомін Костянтин Петрович); 

5. Бережний Олексій Олександрович, студент ІІІ курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти природничо-географічного факультету 
нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді зі спеціальності “Хімія” (науковий керівник – кандидат хімічних 
наук, доцент Терещенко Оксана Василівна); 
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6. Рощик Тетяна Іванівна, студентка ІV курсу першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти природничо-географічного факультету нагороджена 
дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 
спеціальності ”Географія” (науковий керівник – кандидат географічних наук, 
доцент Гелевера Ольга Федорівна); 

7. Мовчан Любов Володимирівна, студентка факультету педагогіки та 
психології нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді зі спеціальності ”Початкова освіта” (науковий керівник − кандидат 
педагогічних наук, професор Довга Тетяна Яківна); 

8. Матійко Олександр Олександрович, студент ІV курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти фізико-математичного факультету 
нагороджений дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді зі спеціальності ”Трудове навчання та технології ” (науковий 
керівник − кандидат педагогічних наук, доцент Чистякова Людмила 
Олександрівна). 

 
Студенти спеціальності ”Комп'ютерні науки” брали участь у таких 

заходах: 
– 13 квітня 2019 р. сім команд фізико-математичного факультету взяли 

участь у першому (обласному) етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 
програмування який проходив на базі Центральноукраїнського національного 
технічного університету; 

– 14 вересня 2019 р. три команди нашого університету – CUSPU_BSOD 
(Олександр Сиволап, Антон Нога, Євгеній Філоненко), CUSPU_HelloWorld 
(Марина Сокол, Дмитро Мельник, Микита Майоров) та CUSPU_return_NULL 
(Костянтин Горбач, Роман Бондаренко, Євгеній Москальов) взяли участь у 
другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, що 
відповідає ¼ фіналу Міжнародної студентської першості. Серед 37 
університетських команд Центрального регіону, що змагалися у 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, наші 
команди посіли відповідно 8-ме (CUSPU_BSOD) та 10-е (CUSPU_HelloWorld) 
місце та отримали запрошення до третього етапу змагань. 

– 9 жовтня 2019 р. команда CUSPU_BSOD брала участь у змаганнях 
третього етапу олімпіади, що відбувалися в Одеській національній академії 
харчових технологій,  посівши 19 місце серед команд другої ліги.   

 
У конкурсі Стипендіальної програми ”Завтра.UA” Фонду Віктора 

Пінчука у 2019 році брали участь 16 студентів університету. 
 
На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей 

знань та спеціальностей, було надіслано 37 робіт. На відбірковий тур 
пройшли 8 студентів. Результати конкурсу: 

1. Бодюл Марія Віталіївна, студентка І курсу другого (магістерського) 
рівня вищої освіти факультету історії та права нагороджена дипломом ІІІ 
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ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із 
спеціальності ”Транспортні технології (Транспортне право)” (науковий 
керівник – доктор юридичних наук, професор Соболь Євген Юрійович); 

2. Блохіна Анна Вікторівна, студентка І курсу другого (магістерського) 
рівня вищої освіти факультету історії та права нагороджена дипломом ІІІ 
ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із 
спеціальностей “Історія та археологія ” (науковий керівник – кандидат 
історичних наук, доцент Чорний Олександр Васильович). 

3. Зобенко Марія Олександрівна, студентка І курсу другого 
(магістерського) рівня вищої освіти факультету філології та журналістики 
нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт із спеціальності ”Українська мова, література (з 
методикою їх викладання)” (науковий керівник – кандидат філологічних наук, 
професор Ковтюх Світлана Леонідівна). 

На Всеукраїнському Шекспірівському конкурсі студентських 
дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса (м. Запоріжжя, 
листопад 2019 р.) приймали участь 3 студенти університету, Черненко 
Олена нагороджена дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник  доцент 
Іваненко Надія Вікторівна. 

 
На ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої 
освіти (університети і академії, гуманітарний профіль) студент факультету 
філології та журналістики Туз Павло Сергійович отримав диплом ІІІ ступеня 
(науковий керівник – професор Клочек Григорій Дмитрович). 

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності щорічно (з 1997 р.) проводить конкурс творчих 
студентських робіт з конструювання, моделювання та технології виготовлення 
одягу під назвою ”Палітра моди” (17 квітня 2019 р.). Також студенти 
спеціальності ”Технологічна освіта” вже шостий рік представляють свої 
кращі роботи на Міжнародному конкурсі дизайнерів ”Мода без кордонів” (17 
травня 2019 р.). Під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента 
Абрамової Оксани Віталіївниа дві студентки показали найкращий результат:  

1. Диплом І ступеня у номінації ”Прет-а-порте Де люкс” 
отримала Тетяна Боса за колекцію «Аурелія». 

2. Диплом І ступеня у номінації Відкриття Року та диплом ІІІ ступеня у 
номінації ”Прет-а-порте” отримала Ірина Кудревич за створену колекцію 
«Реінкарнація». 

4 грудня 2019 року кафедрою всесвітньої історії було проведено круглий 
стіл «30 років пострадянської Європи» за участю студентів ІІІ та ІV курсів 
факультету історії та права та викладачів кафедри. 

12 грудня 2019 року за ініціативою уповноваженої особи з питань 
запобігання та виявлення корупції в Університеті, доцента кафедри галузевого 
права та правоохоронної діяльності Окопник О.М., в рамках Всеукраїнського 
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тижня права та Міжнародного дня боротьби з корупцією проведено круглий 
стіл на тему «Світ без корупції: міф чи реальність?» за участю декана, 
науково-педагогічних працівників факультету історії та права та студентів-
правників ЦДПУ. 

 
Потапенко Катерина та Кириченко Олена Іванівна отримали свідоцтво 

про реєстрацію авторського права №93692 від 29.07.2019 на твір Альбом 
«Стиль ампір в історичній архітектурі м. Кропивницького». 

 

За підзвітний період студенти факультету іноземних мов взяли участь 
у міжнародних програмах обміну студентів та вибороли право на 
навчання/стажування за кордоном:  

Трішкіна Світлана (2 курс OP «Магістр») – підготовка кваліфікаційної 
роботи в університеті ім. Й. Гутенберга, стипендія фонду Ганнса Зайделя (м. 
Майнц, Німеччина), 15.04.2019–15.06.2019; 

Руденко Артем (2 курс OP «Магістр») – підготовка кваліфікаційної 
роботи в університеті м. Ерланген, стипендія фонду Ганнса Зайделя (м. 
Мюнхен, Німеччина), 15.04.2019–15.06.2019; 

Ващук Олена та Семезенко Інеса виграли стипендію, яку надав фонд 
Ганса Зайделя та перебували на двомісячному навчанні за програмою обміну 
в Німеччині; 

Лимборська Юлія проходила навчання в університету імені Йоганна 
Гутемберга у місті Майнц, Інеса Семезенко – у Вищій технічній школі 
м. Кельн; 

Скороход К, Пентюк А. та Коваленко В. взяли участь у семінарі на тему 
«Німецькомовна література як засіб поширення мови та культури», який 
проходив у Східно-Європейському національному університеті імені Лесі 
Українки в місті Луцьк у період з 2 по 6 грудня 2019 року; 

Чорна Я. брала участь у семінарі «Школа літературного перекладу» від 
LITOSVITA у період з 30 листопада по 1 грудня 2019 року у місті Києві. 

На Всеукраїнському конкурсі читців сонетів У. Шекспір 2019 (28 
учасників) перше місце посіла Кулієва Каміла (2 курс), друге місце 
Дорошенко В’ячеслав (1 курс));  

У Всеукраїнському конкурсі написання есе прийняли участь 13 студентів 
університету. Результати конкурсу: 1 місце Ляшенко Ніна (3 курс) 2 місце 
Джус Олена (4 курс), 3 місце Бут Дарія (4 курс)) 

 
Студенти мистецького факультету приймали участь у всеукраїнських 

творчих конкурсах: 
– VІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Сходинки до майстерності», 

(м. Кропивницький, 9–10 листопада 2019 р.): Колпак Тетяна (диплом І 
ступеня); 

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Твоя мрія» (м. Кропивницький, 3-4 
листопада 2019 р.): Колпак Тетяна (диплом ІІІ ступеня), Коваленко Ярослав 
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(Гран-прі), Бочков Дмитро (лауреат І премії), Романченко Ірина (диплом ІІ 
ступеня);  

– Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Музичний дивоцвіт» (м. Кривий 
Ріг): Колпак Тетяна (диплом ІІІ ступеня), 

– Міжнародного фестивалю-конкурсу «Тріум-Fest» (м. Кропивницький): 
Колпак Тетяна (диплом ІІ ступеня), 

– Всеукраїнські рейтингові та класифікаційні змаганнях з танцювального 
спорту «Перлина Одеси 2019»: студенти Гончаренко Іван та Вустілка Аліна 
здобули І місце (тренер Спінул О. М.); 

– Міжнародний турнір «UZHGOROD OPEN»: студенти Гончаренко Іван та 
Вустілка Аліна здобули ІІ місце (тренер Спінул О. М.); 

– IX Міжнародний конкурс молодих модельєрів «Водограй» (м. Косів, 
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, 17-18 
червня 2019 р.); 

– Конкурс архітектурного рисунку «КАР-2019» (25 жовтня 2019 р. – 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 
м. Полтава): Орлик Юлія, Ратушна Поліна, Ткаченко Роман, Безугла Марина, 
Слющенко Вікторія, Шумілова Марія; 

– Всеукраїнський пленер у Карпатах, (м. Косів, Косівський інститут 
прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, вересень 2019). Учасники: 
Ткаченко Роман, Терновенко Марина, Вишняк Анна, Костюк Дарія, Цепа 
Тетяна. 

– Конкурс хорових диригентів, вокалістів та малих вокальних форм серед 
студентів вищих навчальних закладів України (у рамках ІІ Міжнародної 
студентської науково-практичної конференції «Постать Станіслава Людкевича 
в дискурсивному просторі музичної культури», 29 березня 2019 р.). 

Узагальнені результати студентської наукової роботи подані у таблиці.  
Таблиця. Наукова робота студентів Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за 
2019 рік 
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Іноземних мов 530 132 22 148 11 62 5 6 50 
Педагогіки та 
психології 

996 303 38 397 103 14
0 

6 3 244 

Фізичного 
виховання 

514 128 19 132 95  60 2 3 91 

Мистецький 337 138 13 86 56 55 9 8 74 

Природничо-
географічний 

285 128 21 118 29 65 4 3 68 

Всього  4284 1651 217 1810 649 614 40 41 924 
 

За результатами наукової діяльності студентів необхідно відзначити: 
− мистецький факультет та кафедру музичного мистецтва і хореографії 

за проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
”Музичне мистецтво”; 

− факультет історії та права за проведення ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт із спеціальностей ”Історія та 
археологія” 

− кафедру державно-правових дисциплін та адміністративного права 
(найбільше студентських публікацій); 

− фізико-математичний факультет за проведені Всеукраїнські науково-
практичну конференцію студентів та молодих вчених ”Фізика. Математика. 
Комп’ютерні науки. Статистика. Освітні вимірювання. Технології. Навчання ”; 

− факультет фізичного виховання за щорічне проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конференції “Актуальні проблеми валеологічної освіти, 
фізичної культури і реабілітації у навчальних закладах України”. 

4.2. Наукова та науково-дослідна діяльність ради молодих учених 
Рада молодих учених функціонує у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) відповідно 
до норм законодавства України, зокрема, Закону України «Про вищу освіту» 
(2014), Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2016) та 
Закону України «Про освіту» (2017) та згідно Положення про Раду молодих 
учених ЦДПУ, яке схвалено і рекомендовано конференцією трудового колективу 
Центральноукраїнського (Кіровоградського) державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка (протокол № 1 від «02» лютого 
2017 року). 

13 грудня 2016 року обрано новий склад Ради молодих учених ЦДПУ, 
який у зв’язку з виробничою необхідністю частково оновлювався: Трифонова 
Олена Михайлівна (ID ORCID: 0000-0002-6146-9844) (голова ради), Ткаченко 
Ірина Анатоліївна (заступник голови), Сільченко Юлія Юріївна (ID ORCID: 
0000-0001-8771-8338) (секретар), Логвінова Ярослава Олексіївна (факультет 
фізичного виховання), Мельничук Сергій Констянтинович (факультет 
педагогіки та психології), Базака Роман Вікторович (ID ORCID: 0000-0003-
3000-6166) (факультет філології та журналістики), Казначєєва Марія 
Сергіївна (природничо-географічний факультет), Петренко Анна Анатоліївна 
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(мистецький факультет), Трошкіна Катерина Євгенівна (ID ORCID: 0000-
0002-1795-7234) (факультет історії і права), Макарчук Олег Петрович 
(фізико-математичний факультет), Чорна Олена Олегівна (факультет 
іноземних мов). 

Кількісний склад молодих учених ЦДПУ не є стабільним і варіюється 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Розподіл молодих учених за факультетами 

№ Назва факультету 

Кількість 
молодих 
учених 

станом на 
грудень 
2017 р. 

Кількість 
молодих 
учених 

станом на 
грудень 
2018 р. 

Кількість 
молодих 
учених 

станом на 
грудень 
2019 р. 

1.  фізико-математичний 
факультет 

8 7 
6 

2.  факультет історії і права 8 8 8 
3.  природничо-географічний 

факультет 
4 5 

3 
4.  факультет фізичного 

виховання 
7 5 

5 
5.  факультет іноземних мов 3 3 5 
6.  факультет педагогіки та 

психології 
8 7 

7 
7.  факультет філології та 

журналістики 
4 4 

5 
8.  мистецький факультет 2 2 2 
 ВСЬОГО 44 41 41 

 
Науково-дослідна робота молодих науковців переважно визначається 

тематикою роботи кафедр, на яких вони працюють згідно штатного розпису. 
Але при цьому деякі молоді науковці мають власні затверджені в УкрІНТЕІ 
тематики наукових пошуків: 

– Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в 
профільній школі (0116U005382, наук. кер.: к.пед.н., доц. О.М. Трифонова), 
метою якої є розробка системи демонстрацій та модельного комп’ютерного 
експерименту для забезпечення методики навчання розділу «Атомна та ядерна 
фізика» у профільній школі; 

– Регіональна медіакритика в контексті сучасної культури медіа 
споживання (0116U005274). Виконавець: Базака Р.В. 

Інформаційним ресурсом Ради молодих учених ЦДПУ є сторінка на 
офіційному сайті Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка 
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(https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/rada-molodyh-vchenyh/sklad) та профіль у 
Google Scholar 
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=QtqUHCwAAAAJ&hl=ru). 

Наповнюваність сторінки новин Ради молодих учених на сайті ЦДПУ: 
2015 рік – 4 новини; 2016 рік – 8 новин; 2017 рік – 13 новин; 2018 рік – 

27 новини; 2019 рік – 19 новин. 
Активно проводиться робота зі створення персональних профілів 

молодих науковців у Google Scholar. Переважна більшість молодих науковців 
ЦДПУ мають власні профілі. З моменту створення профілю Ради молодих 
учених ЦДПУ у Google Scholar (16.01.2017) спостерігається позитивна 
динаміка зростання цитування (табл. 2). 

Таблиця 2 
Статистика цитування профілю Ради молодих учених ЦДПУ у Google 

Scholar 
Індекси 16.01.2017 15.12.2017 14.12.2018 12.12.2019 
h-індекс 4 7 8 10 
10-індекс 3 4 7 12 
Загальна 
кількість 
цитувань 

77 245 450 712 

Рада молодих учених увійшла до числа організаторів міжнародних та 
всеукраїнських конференцій: VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-
інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, 
технологчній і професійній освіті», присвяченої 100-річчю І.Г.Ткаченка (05-
23 квітня 2019 року); ІХ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет 
конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і 
професійній освіті» (18-29 листопада 2019 року); Міжнародної науково-
практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального 
середовища» (17-18 травня 2019 року); Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції «Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, 
технології та інновації» (14-24 жовтня 2019 року). 

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка створені і успішно функціонують ряд спільних з 
Національною академією педагогічних наук України наукових лабораторій та 
центрів. Активними їх учасниками є й молоді науковці: Лабораторія 
дидактики фізики, технологій та професійної освіти НАПН України 
(Трифонова О.М.); Лабораторія комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання 
Інституту ІТЗН НАПН України (Соменко Д.В.) 

Молоді науковці беруть активну участь у виконанні грантових програм, так 
Акбаш К.С. є учасником гендерних студій в рамках програми за проектом 
 ERASMUS+ , у підготовці наукових кадрів, роботі спеціалізованих вчених 
рад, опонують дисертації, дають відгуки на автореферати тощо. Так, вченим 
секретарем спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04, що функціонує у ЦДПУ 
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ім. В. Винниченка, є доцент кафедри фізики та методики її викладання, к. пед. 
н. Трифонова О.М.  

26.12.2018 р. Трошікна К.Є. успішно захистила дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук та тримала диплом кандидата 
юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових вчень» (ДК № 050512 від 5.03.2019). 

За підсумками голосування конкурсної комісії з присудження обласної 
премії молодим науковцям Кіровоградської області Сундукова Ірина 
В’ячеславівна отримала ІІ премію, а Безшкуренку Артему Ігоровичу 
присвоєно стипендію Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

Протягом березня-квітня 2019 року підготовлено і подано одноосібну 
наукову роботу «Комунікативний імідж лідера нації в часи змін» для участі в 
конкурсі на стипендію Верховної Ради України молодим науковцям 
(Виконавець: Чорна О.О.). 

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки ряду молодих 
учених ЦДПУ присвоєно вчені звання:  

Мельничуку Сергію Костянтиновичу – доцента кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та психології (згідно наказу МОНУ від 
05.03.2019 № 308); 

Макарчуку Олегу Петровичу – доцента кафедри прикладної математики, 
статистики та економіки (згідно наказу МОНУ від 23.04.2019 р. № 544:); 

Лелеці Тетяні Олександрівні – доцента кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики (згідно наказу МОНУ від 20.06.2019 р. № 872:); 

Мішину Сергію Вікторовичу – доцента кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту (згідно наказу МОНУ від 15.10.2019 № 
1301). 

Молоді вчені систематично працюють з обдарованою молоддю 
Кіровоградщини, є членами Всеукраїнських громадських організацій 
(Трифонова О.М.) та товариств (Казначєєва М.С.), беруть участь у виставках та 
культурно-мистецьких проєктах (Петренко А.А.) входять до складу жюрі 
міських та обласних предметних олімпіад: Макарчук О.П., Ботузова Ю.В., 
Гаєвський М.В. (математика); Трифонова О.М. (фізика, астрономія); 
Казначеєва М.С. (біологія, екологія); Соболь Є.Ю. (правознавство); 
Сільченко Ю.Ю. (турнір юних географів); Пикалюк Р.В. («Журналістика»). 

Молоді науковці систематично керують науковою роботою студентів. 
Вони є керівниками наукових гуртків та проблемних груп: Базака Р.В. «Історія 
преси Кіровоградщини»; Трифонова О.М. «Концепції сучасного 
природознавства»; Казначєєва М.С. «Біохімія та мікробіологія»; Соменко Д.В. 
та Трифонова О.М. «Основи автоматизованих систем і робототехніки». 

Основні результати науково-дослідної роботи молодих учених за 2019 рік 
представлені у 124 публікаціях, були висвітлені на близько 41 конференції та 
семінарах різного рівня. 
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РОЗДІЛ 5 
СПІВРОБІТНИЦТВО З УСТАНОВАМИ Й ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

НАПН І НАН УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОННИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

5.1. Співпраця з установами й організаціями  
Національної академії наук України 

У 2019 році університет продовжував наукову співпрацю з підрозділами 
НАН і НАПН України: 

- спільно з Інститутом педагогіки НАПН України реалізовано проект 
«Фінська підтримка реформи української школи». Наказ МОНУ №1533 від 
10.12.19 року «Про утворення робочої групи з розроблення Державного 
стандарту базової середньої освіти. Технологічна освітня галузь» 
(доц. Абрамова О.В.); 

- спільно з Інститутом професійно-технічної освіти Національної 
академії педагогічних наук України (договір № 2 від 17.09.2015 р. 
відповідальний д.п.н., професор М.В. Анісімов) проводилось дослідження на 
тему: «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та 
автотранспортної галузей»; 

- на кафедрі музичного мистецтва та хореографії спільно з НДІ проблем 
виховання НАПН України продовжувала роботу лабораторія естетичного 
виховання та мистецької освіти; 

- кафедра практичної психології продовжувала співпрацю з Інститутом 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України – участь у засіданнях, спільні 
публікації, підготовлено науково-практичний семінар, присвячений 120-
річниці з дня народження академіка, професора, заслуженого діяча науки – 
Г. С. Костюка;  

- науково-пошукова діяльність професорсько-викладацького складу 
кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання у 
рамках науково-дослідної лабораторії мистецької освіти і виховання, у межах 
співпраці й спільної наукової діяльності з Інститутом педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (відділ теорії і практики 
педагогічної освіти та відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих), проф. А. Растригіна  взяла участь у засіданні Відділення  
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України щодо підготовки 
матеріалів до ювілею доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена 
НАПН України, академіка-секретаря – Неллі Григорівни Ничкало. 

- лабораторія комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання кафедри 
фізики та методики її викладання співпрацює з Інститутом технічних засобів 
навчання НАПН України, учасники лабораторії КОЗН взяли активну участь в 
організації проведення Кропивницького обласного форуму учителів фізики 
міської ради Кіровоградської обласної державної адміністрації. 
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Спільно з кафедрою фізики та методики її викладання Лабораторією 
КОЗН організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Засоби і технології сучасного навчального середовища». В роботі 
конференції взяли участь більше 60-ти учасників з України, Білорусі, 
Молдови. За результатами конференції видано програму конференції та 
збірник тез. Конференція присвячена була 20-річчю Інституту ІТЗН НАПН 
України м. Кропивницький, 17-18 травня 2019 року; 

- за ініціативи Інституту модернізації змісту освіти МОН України та 
Інституту прикладної фізики НАН України з 15 листопада 2019 року 
проводиться Інноваційний проект «Електричний освітній ресурс «Фізика. 
Легко.» основа сучасного освітнього середовища у навчанні фізики. Кафедра 
фізики та методики її викладання ЦДПУ ім. В.Винниченка та Лабораторія 
КОЗН Інституту ІТЗН НАПН України включена до складу організаторів для 
проведення інноваційного проекту «Електронний освітній ресурс «Фізика. 
Легко» - основа сучасного освітнього середовища у навчанні фізики» із 
залученням 7 областей (26 середніх загальноосвітніх навчальних закладів). 
Основна мета проєкту полягає в апробації сучасного освітнього середовища, 
що побудоване на основі електронного освітнього ресурсу, котрий охоплює 
сучасне лабораторне обладнання для кабінетів фізики закладів загальної 
середньої освіти (ЗЗСО), цифровий вимірювальний комплекс, віртуальна 
фізична лабораторія та інструментарій для виконання лабораторних робіт з 
розділів «Механіка», «Молекулярна фізика», «Електродинаміка», «Оптика» в 
режимі онлайн та формування нового рівня природничо-математичної освіти і 
підвищення її рівня та якості через упровадження засобів ІКТ і комп’ютерно-
орієнтованих засобів навчання (КОЗН) (керівник проєкту 
проф. Величко С.П.). 

- лабораторія дидактики фізики, технологій і професійної освіти 
Інституту педагогіки НАПН України у Центральноукраїнському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка функціонує з 
2012 року (до березня 2018 р. як ЛабДФ, а після як ЛабДФТПО, угода від 
29 березня 2018 р.) відповідно до угоди про співробітництво між Інститутом 
педагогіки НАПН України та Центральноукраїнським державним 
педагогічним університетом імені Володимира Винниченка (керівник: 
д.пед.н., проф. М.І. Садовий, доц. Трифонова О.М.). У межах співпраці у 
звітному році проведено дві Міжнародні науково-практичні онлайн-інтернет 
конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, 
технологічній і професійній освіті» (05-23 квітня 2019 р. та 18-29 листопада 
2019 р.), проведено 3 круглі столи авторів підручників з природничих 
дисциплін та технологій, викладачів і учителів ЗВО, ЗЗСО, профтехосвіти. 

- на кафедрі природничих наук науково-дослідна діяльність провадилась 
у межах співпраці з Лабораторією дидактики фізики, технологій і професійної 
освіти інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка, результатами якої було спільне проведення науково-
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практичних конференцій та семінарів: Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції: «Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, 
технології та інновації» (м. Кропивницький, 14–24 жовтня 2019 року); 
Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка майбутніх учителів 
фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової 
української школи», (м. Тернопіль, 20-21 травня 2019 року). 

- кафедрою фізики спільно з Інститутом ІТЗН НАПН України проведено 
Міжнародну науково-практичну конференцію «Засоби і технології сучасного 
навчального середовища» з участю 30-ти представників навчальних закладів і 
наукових установ України, Білорусії, Молдови та Болгарії. Виконано досить 
об’ємний аналіз праць (біля 100-ти найменувань) авторів колективної роботи 
«Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України» висунутої 
НАПН України на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2019 
року у номінації «Наукові досягнення в галузі освіти». Підготовлено відгук і 
рецензії; 

- кафедра педагогіки та менеджменту освіти протягом тривалого часу 
співпрацює в організаційно-науковому плані із такими установами та 
закладами: Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України 
(спільні семінари, публікації, участь у рецензуванні дисертаційних 
досліджень); Інститутом проблем виховання НАПН України (спільні 
семінари, публікації, участь у рецензуванні дисертаційних досліджень, 
проведення наукових конференцій); Інститутом педагогіки НАПН України 
(спільні семінари, публікації, участь у рецензуванні дисертаційних 
досліджень). 

- науково-дослідна лабораторія “Археології та давньої історії 
Центральної України” (керівник – доцент Козир І. А.) тісно співпрацює з 
Інститутом археології НАН України. Спільно з Інститутом археології НАН 
України та Міжнародною літньою польовою школою археологів співробітник 
лабораторії К. І. Панченко у складі Скіфської Правобережної археологічної 
експедиції займався вивченням могильника раннього залізного віку поряд з 
Мотронинським городищем (с. Мельники Чигиринського району Черкаської 
області). 

5.2. Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами,  
академічна мобільність 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет співпрацює 
із 29 закордонними навчальними закладами. До основних напрямків 
співробітництва відносяться: академічний обмін студентів та викладачів, 
обмін науково-методичним досвідом та літературою, публікації у наукових 
фахових виданнях, стажування та підвищення кваліфікації викладачів за 
прямими угодами, перебування у відрядженнях з метою перейняти 
освітянський досвід та взяти участь у міжнародних науково-практичних 
конференціях. Практичними результатами співробітництва стало перебування 
викладачів за кордоном (стажування, участь у конференціях, публікації 
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здобутків у одноосібних та колективних монографіях); участь 13 студентів у 
програмах академічного обміну; публікації у збірниках наукових праць 
партнерів; спільні дослідні роботи у галузі вивчення ґрунтів та екології.  

У червні 2019 ЦДПУ ім. В. Винниченка розпочав роботу у проекті 
«Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», буде 
реалізований у період з травня 2019 року до грудня 2021 року. Проєкт 
реалізує  Університет імені Масарика за підтримки Чеської агенції 
розвитку.   

З жовтня 2019 року.ЦДПУ ім. В. Винниченка у складі 20 учасників з 
різних факультетів долучився до  проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 
грамотність – національне розгортання», який виконується Радою 
міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств 
США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки 
України та Академією Української преси  

У 2019 ЦДПУ ім. В. Винниченка у складі міжнародного консорціуму 10 
університетів завершив роботу міжнародного проекту «Програма підготовки 
Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з 
різними традиціями» («Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and 
Peace in EU-neighbouring countries with different traditions» за підтримки 
програми ERASMUS+. Загальна сума гранту для консорціуму 930 тисяч €. На 
баланс університету 2018 року залучено 336,6 тис.грн. Проєкт був 
завершений у квітні 2019 року. Результати представленого звіту 
координатором Проекту (проф.Н.Мажеикиенє, Каунас, Литва) визнані 
позитивними та долучено до загального звіту для Європейської комісії. 
 

Детальні дані щодо географії та тематики співробітництва із зарубіжними 
партнерами викладено у таблиці: 

Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

А
вс

тр
ія

 

Педагогічний 
інститут Штрия, 
м. Грац 

Програма наукової 
співпраці та 
обмінів за 
програмами 
академічної 
мобільності 

Угода про 
співробітництво 
у галузі освіти і 
науки  
(28.01.2017 - 
28.01.2027) 

Співорганізатор XІІ 
міжнародної 
конференції “Мови і 
світ: дослідження та 
викладання”(21-22 
березня 2019 року) 

А
вс

тр
ія

 

Інститут 
перекладознавств
а при Грацькому 
університеті 
ім. Карла і 
Франца м. Грац 

Освітянський 
обмін, стажування 
з аспектів
германістики 
 

Угода про 
співробітництво 
у галузі освіти і 
науки (травень 
2017 – травень 
2020) 

Співорганізатор XІІ 
міжнародної 
конференції “Мови і 
світ: дослідження та 
викладання” (21-22 
березня 2019 року) 
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

А
вс

тр
ія

 

Віденський 
Університет,  
м. Відень  

Освітянський 
обмін, стажування 
з аспектів
германістики 

Угода про 
співробітництво 
у галузі освіти і 
науки  
(06.11.2017 - 
06.11.2022) 

Участь у міжнародній 
конференції 2 – 9 
вересня 2019  
 
 
 
 

Бе
ль

гі
я 

Левенський 
католицький 
університет 

Реалізація спільних 
проектів у галузі 
викладання та 
наукових 
досліджень, 
короткостроковий 
обмін 
професорсько-
викладацьким 
складом, 
аспірантами та 
докторантами 

Договір про 
співробітництво 
(01.10.2016-
01.10.2021) 

Співорганізатор XІІ 
міжнародної 
конференції “Мови і 
світ: дослідження та 
викладання” (21-22 
березня 2019 року) 

Бі
ло

ру
сь

 

Брестський 
державний 
університет імені 
А.С. Пушкіна 

Розробка спільних 
науково-
практичних 
міжнародних 
проектів 

Договір про 
співробітництво 
(26.11.2012 -  
26.11.2017) 

Співорганізатор V-
інтернет-конференції 
"Проблеми та інновації 
в природничо-
математичній, 
технологічній та 
професійній освіті" (19 
квітня 2019 р) 
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

Бі
ло

ру
сь

 

Установа освіти 
“Гомельський 
державний 
університет імені 
Франциска 
Скорини” 

Удосконалення 
навчально-
виховного процесу, 
впровадження у 
практику навчання 
інноваційних 
технологій  

31.10.2019 – 
31.10.2024) 

1. Участь викладачів у 
конференції 
“Современное 
образование: 
преемственность и 
непрерывность 
образовательной 
системы «школа – 
университет – 
предприятие» 14–15 
лютого 2019 р. 
Міжнародна науково-
практична конференція 
«Актуальные вопросы 
обеспечения прав 
людей с 
инвалидностью»; ХІІІ 
Міжнародній науково-
практичній конференції 
присвяченій 70-річчю 
факультету фізичної 
культури   10 - 12 
жовтня 2019 р;  
3. публікація наукових 
матеріалів  
[Электронный ресурс] : 
сборник научных 
статей / Гомельский 
гос. ун-т им. Ф. 
Скорины ; редкол. : Г.И. 
Нарскин (гл. ред.) [и 
др.]. – Электрон. текст. 
дан. (7,98 МБ). – 
Гомель : ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2019. 

Бі
ло

ру
сь

 

Освітній заклад 
«Барановицький 
державний 
університет» 

Реалізація спільних 
науково-дослідних 
проектів, обмін 
досвід передових 
технологій 
навчання, обмін 
викладачами, 
молодими вченими, 
студентами 

(24.10.2016 -
24.10.2021) 

Співорганізатор 
міжнародної онлайн-
інтернет конференція 
«Проблеми та інновації 
в природничо-
математичній, 
технологічній і 
професійній освіті» 
05-23 квітня 2019 
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

Із
ра

їл
ь 

Університетський 
центр Аріель в 
Самарії 
 

Обмін досвідом з 
підготовки 
кваліфікованих 
фахівців, 
публікація спільних 
наукових розробок 

Договір про 
співробітництво 
від 25.10.10 
(безстроковий) 

1. Співорганізатор 
міжнародної  
науково-практичної 
конференції 
“Мистецька освіта ХХІ 
століття: виклики 
сьогодення” квітень 
2019 року, 
2. участь у конференціі: 
International Conference 
«Higher education in 
today's digital space: 
challenges and 
perspectives" жовтень 
2019 
3. співорганізатори 
міжнародного форуму 
«Modern Tendencies in 
the Pedagogical Science 
of Ukraine and Israel: the 
way to integration 2019» 

Л
ат

ві
я 

Даугавпилський 
університет, 
м. Даугавпилс  

Розробка спільних 
науково-
практичних 
міжнародних 
проектів 

Договір про 
співробітництво  
(24.05.2013 - 
24.05.2018) 

Співорганізатор 
міжнародної  
науково-практичної 
конференції 
“Мистецька освіта ХХІ 
століття: виклики 
сьогодення”,  
17-19 квітня 2019 року 

Л
ит

ва
 

Університет 
освітніх наук,  
м. Вільнюс 

Діалог та 
співробітництво у 
сфері наукових 
досліджень 

Договір про 
співробітництво  
(14.01.2014 -  
14.01.2019) 

Співорганізатор 
міжнародної  
науково-практичної 
конференції 
“Мистецька освіта ХХІ 
століття: виклики 
сьогодення”,  
17-19 квітня 2019 року 
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

К
ит

ай
 

Школа мистецтв 
Yaya 
Comprehensive 
Art School 
провінції Гуйчжоу 

Освітянський 
обмін, стажування 
з аспектів 
мистецької освіти 

Договір про 
співробітництво  
(24.04.2018 -  
24.04.2023 

Участь представників 
КНР у Х Міжнародній 
науково-практична 
конференції та 
XХV Всеукраїнські 
педагогічні читання 
«ТВОРЧА 
СПАДЩИНА ВАСИЛЯ 
СУХОМЛИНСЬКОГО 
У ВІТЧИЗНЯНОМУ 
ТА МІЖНАРОДНОМУ 
ВИМІРАХ» 4–5 жовтня 
2019 року . 

Н
ім

еч
чи

на
 

Інститут 
перекладу та 
міжмовної 
комунікації 
технічного 
університету, 
м. Кельн  

Освітянський 
обмін, стажування 
з аспектів 
 германістики 

Договір про 
співробітництво  
(01.10.2015 - 
01.10.2020) 

1. Співорганізатор XІІ 
міжнародної 
конференції “Мови і 
світ: дослідження та 
викладання” (21-22 
березня 2019 року); 
2. стажування студентів 
факультету іноземних 
мов за програмою 
обміну в  Німеччині за 
стипендіальною 
програмою від 
Католицької служби 
академічної підтримки 
іноземців у 
Кельнському 
університеті  

Н
ім

еч
чи

на
 

«Гете-інститут» 
м. Берлін 

Проведення мовних 
курсів у сфері 
позашкільних 
занять з німецької 
мови 

Договір про 
співробітництво 
18.05.2005 
(безстроковий) 

Участь викладачів  
кафедри  германської 
філології у методичних 
семінарах для 
викладачів німецької 
мови у  ВЗО: DLL 
Informationstag, 4 
листопада 2019  

Н
ім

еч
чи

на
 Університет міста 

Ульм 
Освітянський обмін 
та організація 
спільних проектів 

Договір про 
співробітництво 
15.10.2008 
(безстроковий) 

Співорганізатор XІІ 
міжнародної 
конференції “Мови і 
світ: дослідження та 
викладання” (22-23 
березня 2018 року) 
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

П
ол

ьщ
а 

Університет 
інформатики та 
прикладних 
знань, м. Лодзь 

Обмін науковою 
інформацією, 
викладачами, 
підготовка і 
підвищення 
кваліфікації 
науково-
педагогічних 
кадрів; спільна 
підготовка науково-
метод. літератури 

Договір про 
співробітництво  
(20.01.2019 – 
пролонговано 
20.01.24) 

Співорганізатор 
VI міжнародна науково-
практична онлайн-
інтернет конференція 
«ПРОБЛЕМИ ТА 
ІННОВАЦІЇ В 
ПРИРОДНИЧО-
МАТЕМАТИЧНІЙ, 
ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І 
ПРОФЕСІЙНІЙ 
ОСВІТІ»,  19 квітня 
2019 р 

П
ол

ьщ
а 

Краківський 
педагогічний 
університет, м. 
Краків 

Обмін науковою 
інформацією, 
викладачами, 
підготовка і 
підвищення 
кваліфікації 
науково-
педагогічних 
кадрів; спільна 
підготовка науково-
метод. літератури 

Договір про 
співробітництво  
(20.01.18 - 
20.01.2023) 

Публікація викладачів: 
Culture – Art –
education/ Scientific 
publishing house in 
pedagogical Universety 
maned KEN, Krakow, 
2019; участь у 
конференціях: IV 
Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa: 
Dziecko. Kultura –
Sztuka – Edukacja 23 
травня 2019;  

П
ол

ьщ
а Університет 

Суспільних Наук 
(м. Лодзь)  

Освітянський обмін 
та організація 
спільних проектів 

Договір про 
співробітництво 
(20.01.17 - 
безстроково) 

Підготовка 
можливостей 
стажування викладачів 
університету 

П
ол

ьщ
а 

Фундація 
“Центральноєвро
пейська академія 
навчань та 
сертифікації” 
(CEASC) (м. 
Бидгощ)  

Освітянський обмін 
та організація 
спільних проектів 

Договір про 
співробітництво 
(15.11.17 -
15.11.2020) 

Підготовка 
можливостей 
стажування викладачів 
університету 
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

П
ол

ьщ
а 

Вроцлавський 
університет (м. 
Вроцлав) 

Освітянський обмін 
та організація 
спільних проектів 

Договір про 
співробітництво 
(20.10.17 - 
безстроково) 

1. Співорганізатор XІІ 
міжнародної 
конференції “Мови і 
світ: дослідження та 
викладання” (21-22 
березня 2019 року); 
2. ІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Психологія і 
педагогіка як науки 
становлення і розвитку 
сучасної особистості» 
грудень 2019; 
3. професор Білоус 
О.М. стажування та 
проведення науково-
дослідницької роботи з 
германського 
мовознавства та 
перекладознавства в 
Інституті германської 
філології 
Вроцлавського 
університету, Польща в 
рамках грантової 
програми для 
українських науковців 
імені гетьмана Івана 
Виговського з 
05.10.2019 по 
05.12.2019 .  
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

П
ол

ьщ
а 

Гданським 
університетом (м. 
Гданськ) 

Освітянський обмін 
та організація 
спільних проектів 

Договір про 
співробітництво 
(20.10.17 -
20.10.2022) 

1. Реалізація спільного 
наукового проекту 
“Інноваційний ресурс 
професійної мистецької 
освіти у сучасному 
медійному просторі: 
діалог культур України 
та Польщі”; 
2. публікаціі викладачів 
Wokol Sztuki: Być 
nauczycielem – być 
uczniem – w 
perspektywie jutra Od
sztuki ucxeniłr się ilo
trcr.etria siq sztuki. 
wydawnictwo  
Uniwersytetu 
Gdańskiego, 2019; 
3.  Holistic aspects of 
children's education/ 
University of Gdansk 
Faculty of Social 
Sciences, 2019; участь у 
конференціях: 
Interdyscyplinarna 
Konferencja 
Naukowa:WOKÓŁ  
SZTUKI. Być 
nauczycielem – być 
uczniem – w 
perspektywie jutra, 8-9-
квітня 2019; Science 
Conference «Holistic 
aspects of children's 
education» Faculty of 
Social Sciences, 28 
листопада 2019. 
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

П
ол

ьщ
а 

Гуманітарна 
академія ім. 
Александра 
Гейштора в 
Пултуску 

Обмін науковою 
інформацією, 
викладачами, 
підготовка і 
підвищення 
кваліфікації 
науково-
педагогічних 
кадрів; спільна 
підготовка науково-
метод. літератури 

Договір про 
співпрацю 
(07.12.2016 -
07.12.2021) 

Співорганізатор 
міжнародної науково-
практичної конференції 
"Актуальні проблеми 
національного 
законодавства" 
18.04.2019 р. 

П
ол

ьщ
а 

Природничо-
гуманітарний 
університет в 
Сельдцях 

Спільна науково-
дослідна та 
науково-методична 
діяльність 

Договір про 
співпрацю від 
10.03.2016 
(безстроковий) 

Робота наукової 
лабораторії 
“Українсько-польська 
науково-дослідна 
лабораторія 
професійної успішності 
вчителя"; публікація 
Indywidualistyczny i 
wspolnotowy obraz 
ksztalcenia doroslych w 
swiecie terazniejs zosc i 
perspektywy: monografia 
wieloautorska: [Redakcja 
naukowa prof. nzw. dr 
hab. Leszek Ploch i in.]. 
– Siedlce: STN, 2019. 
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

П
ол

ьщ
а 

Вища школа 
управління та 
адміністрації в м. 
Ополе  

Спільна науково-
дослідна та 
навчально-
методична 
діяльність, 
академічний обмін 
викладачів та 
студентів, 
реалізація 
програми 
подвійний диплом, 
підвищення 
кваліфікації 
науково-
педагогічних кадрів 

Договір про 
співпрацю 
(01.12.2017-
01.12.2022) 

1. Участь представників 
університету в 
міжнародних 
конференціях (2 
учасники від 
університету) 
2. Публікація науково-
практичних матеріалів 
“Modern Technologies in 
Education. Collective 
Scientific Monograph. 
Opole: The Academy of 
Management and 
Administration in Opole, 
2019; ISBN 978-83- 
946765-5-1; 
3. проведення спільної 
інтернет-конференції 29 
листопада 2019р (12 
учасників від кафедри 
теорії і методики 
фізичного виховання) 

П
ол

ьщ
а 

Поморська 
академія у м. 
Слупськ 

Спільна науково-
дослідна та 
навчально-
методична 
діяльність, 
академічний обмін 
викладачів та 
студентів, 
реалізація 
програми 
подвійний диплом,
підвищення 
кваліфікації 
науково-
педагогічних кадрів 

Договір про 
співпрацю 
(25.02.2016-
25.02.2021) 

1. Навчання 3 студентів 
музичного факультету 
за програмою 
подвійного диплому; 
2. академічний обмін 
студентів: 11 студентів-
германістів 
3. 1 студент успішно 
завершив навчання за 
програмою подвійного 
диплома і отримав 
дипломи двох ЗВО  
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

Ту
ре

чч
ин

а 

Університет 
Мугла Сіткі 
Кочмана 

Культурне, освітнє і 
наукове 
співробітництво 

Договір про 
співпрацю 
(20.10.2016 -- 
20.10.2021) 

Співорганізатори ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції «Іноземна 
мова у професійній 
підготовці спеціалістів: 
проблеми та стратегії» 
20 лютого 2019,  
(кафедра 
лінгводидактики та 
іноземних мов)  

С
ло

ва
чч

ин
а Університет м. 

Жиліна 
Обмін викладачами 
та студентами, 
організація 
спільних 
дослідницьких 
програм 

Договір про 
співпрацю 
(03.10.2016 -  
03.10.2021) 

Наукові публікації 
викладачів факультету 
іноземних мов,  
підготовка проектної 
заявки участі у 
програмі  ERASMUS + 

С
ло

ва
чч

ин
а 

Університет Св. 
Кирила і Мефодія 

Обмін науково-
педагогічними 
працівниками, 
організація та 
участь у наукових 
заходах, обмін 
інформацією, 
навчальними 
матеріалами та 
публікаціями 

Договір про 
співпрацю 
(11.07.2016 -  
11.07.2021) 

Участь викладачів у 
Міжнародній науковій 
конференції “QUALITY 
Assurance of Language 
programmes at European 
HEI”; підготовка 
проектної заявки участі 
у програмі  ERASMUS 
+ 

Ч
ех

ія
 

Університеті ім. 
Масарика, 
м.Брно,  

Розробка спільних 
науково-
практичних 
міжнародних 
проектів 

Договір про 
співробітництво 
від  
20.03.19 
 

1. Спільний проект 
«Зміни педагогічних 
факультетів та 
університетів у 21 
столітті» 
2. Проф. Семенюк О.А. 
пройшов стажування та  
отримав сертифікат на 
тему «Підготовка 
вчителя ХХІ-го 
століття» з 17 по 
23.11.2019;  
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Країна-
партнер Установа-партнер Тема співро-бітництва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 
та термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

Ч
ех

ія
 

Університет Яна 
Евангеліста 
Пуркіне м. Усті-
над-Лабем 

Розробка спільних 
науково-
практичних 
міжнародних 
проектів 

Договір про 
співробітництво 
від  
15.09.09 
(безстроковий) 

Співорганізатор 
міжнародної 
конференції 
“Мистецька освіта ХХІ 
століття: виклики 
сьогодення”, 17-
19 квітня 2018 року 

 
Закордонні міжнародні конференції за участі науково-педагогічних 

працівників університету, стажування 
Протягом 2019 року представники університету взяли очну та заочну 

участь у закордонних міжнародних наукових конференціях та семінарах і 
пройшли сертифіковані стажування в університетах Європейського Союзу. 
Передусім це представники таких наукових галузей як практична психологія 
(доцент Гейко Є.В., доцент Радул І.Г. – Латвія), методика технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (професор Садовий 
М.І. – Польща, Словаччина; доцент Абрамова О.В., доцент Пуляк О.В, 
ст.викладач Мироненко Н.В., ст.викладач Манойленко Н.В. – Польща;), теорії 
і методики фізичного виховання (ст. викладач Щербатюк Н. І., доцент 
Сундукова І.В. – Польща); теорії та методики олімпійського і професійного 
спорту (викладач Голуб О.В. – Білорусь); всесвітньої історії (доцент Бабак О.І. 
– Польща); державно-правових дисциплін та адміністративного права 
(професор Соболь Є.Ю. – Хорватія); галузевого права та правоохоронної 
діяльності (доцент Кондратенко В.М. – Хорватія); прикладної математики, 
статистики та економіки (професор Авраменко О.В. – Литва; професор 
Пасічник Н.О. – Єгипет); фізики та методики її викладання (доцент Сальник 
І.В. – Болгарія); образотворчого мистецтва та дизайну (ст. викладач Малежик 
Ю.М. – Польща); перекладу, прикладної та загальної лінгвістики (професор 
Семенюк О.А. – Марокко; професор Білоус О.М. – Австрія; доцент 
Бондаренко О.С. – Польща, Чехія, Німеччина, Бельгія; доцент Бондаренко 
К.Л. – Польща, Іспанія, Бельгія); вокально-хорових дисциплін та методики 
музичного виховання (професор Растригіна А.М. – Польща); природничих 
наук та методик їхнього навчання (доцент Подопригора Н.В., доцент 
Трифонова О.М. – Польща). 
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РОЗДІЛ 6.  
ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК  

Зусилля ректорату, наукового відділу, кафедр, факультетів у 2020 році 
будуть спрямовані на: 

1. Публікацію результатів наукових досліджень у виданнях, які 
індексуються Scopus та Web of Science Core Collection. 

2. Участь у конкурсах, стипендіальних програмах  на рівні області, а 
також започаткованих Кабінетом Міністрів, Верховною Радою, Президентом 
України (особливо для молодих учених); 

3. Здобуття науково-педагогічними працівниками вчених звань; 
4. Дотримання академічної доброчесності і грамотності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти; 
5. Підвищення ефективності роботи зі студентами (участь в олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, 
програмах тощо). 

6. Підготовку до переатестації наукових видань університету. 
7. Підготовку до державної атестації закладів вищої освіт за 

результатами наукової діяльності. 
8. Розширення спектру регіональних госпдоговірних тем. 
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Таблиця з абсолютними показниками 
Рейтингова оцінка науково-дослідної діяльності кафедр за абсолютними показниками за 2019 рік 

Місце в 
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Напрями та 
форми роботи бали                                 

Склад наук.-пед. 
прац. (штатних)                                  

доктор наук 35 140 35 105 70 70 35   35 35  70  70 35 70 105 105   105  35 35 70 105 35   70  0 

професор 
(атестований 
ВАК України) 

25   25   25 25 25  25 25  25 25           25   25 25   0 

кандидати наук 
(на посаді 

професора) 
20                             20    

кандидати наук 15 135 75 210 90 150 45 150 90 90 120 165 120 150 105 120 135 45 75 75 210 75 120 135 105 45 105 120 90 105 105 90 60 
доценти (без 

наук. ступ. канд.) 10      10        20               10    

Захист 
дисертацій на 

кафедрі 
                                 

докторських (за 
місцем основної 

роботи 
докторанта) 

100 200         100     100   100               

кандидатських 
(за місцем 

основної роботи 
аспіранта-

50                    50         100    

Керівництво 
дисерт. дослідж.                                  

консультування 
1 докторанта 20 60 20                               

керівництво 1 
аспіранта 10 170 30 10 60  40 20  10  20 90 10 20  40 40 210     50 20 10 20       

Публікації                                  

монографії 50+20б.
за 1д.а. 2296 1467,6 520 560 810 544 318 882 625,4 653   214 280 202 248   240 56,2  78  134 150  153,2    70  
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навч. посібн. з 
грифом МОН 

50+10б.
за 1д.а.  160,6 628,1 370 208 106   272,6 105,8       484,1  346   187,5 160          

навч. посібн.без 
грифу МОН 

10+3б 
за 1д.а. 66,5 130 61,87 32,5 421 61 100,9    610,1 335,5  157  131,5    98,71 204,4 217,9 16 67,5  257,2 22,63 301,1 38,5  19  

статті у 
виданнях, що 

входять до 
НМБД Scopus, 
Web of Science 

15 15 30 30 60 15 60 30 15  15  75 30 45 15 60 60   30 30 45  45  15  15 15  15 15 

статті у фах. 
виданнях 5 75 120 100 70 55 30 20 20 40 70 50 35 100 130 45 100 45 30 40 75 15 30 135 105 35 55 90 40 10 35 5  

метод.реком., 
навч.-мет.компл. 

3+ 1 
б.за1 
д.а. 

18,5 50,46 16,25  3,2   14,85 19,24 16,1  28,1 15,3   35,28   51,11 71,95   47,11 21,5 40,15   9,5 30,91   5,15 

Розробка наук.-
досл. тем                                  

Erasmus+, 
Horysont 2020 100            100                     

бюджетних 20                                 

госпдоговірних 20                     40            

свідоцтво на 
авторське право 5  15 5 125    5 50   15      30 25 60 5 5  40      25  30 

винаходи, 
патенти 50                                 

Організ. наук. 
конф., 

семінарів 
                                 

міжнародного 
рівня 100  100 200 100  300 100      300  100   100      100         

Всеукраїнського 50  100 50 50   100     150    50 50    150  100    50  50 150   

обласного 20   40      40 40     40        20          

внутрішньо-
вузівська 10 20                     20 10   10       

Участь у наук. 
конф.,семінарах                                  
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закордонні 7 49 42 112 14 7 42 231 98 7 7 42 7 77  56  7 7 7 21 63   7 21 7 7 7 35   14 

міжнародні 5 70 100 205 90 35 35 65 150 5 30 145 25 80 135 90 30 35 65 50 115 95 80 10 90 40 60 20 55 60 20 5 15 

Всеукраїнські 2 18 58 58 24 26  34 16 4 4 10 4 6 16 16  4 4 10 12 34 32 20 6 42 4 16  26 54  7 

Членство у 
спецраді по 

захисту дисерт. 
                                 

головування у 
спецраді 20 20  20              20                

заступник 
голови, вчений 

секретар 
15 15 30               15        15        

членство в раді 10 30 10 10 20  20       10 20   20 20   10   10 20 30       

опонування 
докторських 
дисертацій 

10 20 10             20 10 10 20               

кандидатських 
дисертацій 5  10           5  10 10 15 40       5     10   

відгуки на 
автореферати  

дисертацій 
2 260   100     4  6  10  16 10  22     16  10     6   

наявність 
спеціалізованих 

вчених рад із 
захисту 

                                 

докторських 100 100 50 25              25                

кандидатських 50                                 

Членство у 
редколегії фах. 

вид. 
                                 

відповідальний 
редактор 10    30         20     10               

відповідальний 
секретар 10                                 

член редколегії 5   15 30              10       15        
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Кількість студ 
наук. гуртків, 
пробл.груп 

5 10 25 95 5 60 10 50 35 30 15 55 40 20 25 45 55 30 20 35 60 30 40 20 15 40 40 50 40 40 25 30  

Проведення ІІ 
туру 

всеукраїнської 
студентської 

50      50   50     50         50          

Результ. участі 
студ. у всеукр. 

олімп. 

1 м.- 30 
б.              30     30              

 2м.-   
25 б.      25       50      25              

 3м. -  
20 б.  20 20        20  20            20  20      

 заох. 
наг.-5б.      5      5 5 5              10     

Результ. участі 
студ. у всеукр. 

Конк. студ. наук. 
робіт 

1 м. - 
30 б.                                 

 2м.- 25 
б.                       25          

 3м. - 20 
б.    20       20            20          

 заох.наг
.-5б.   5     10                         

Переможці  
міжнародних 
конкурсів (що 

проводились в 

1 м. - 
30 б.   60                              

 2 м. - 
25 б.                                 

 3 м. - 
20 б.   20             20                 

 заох. 
наг.- 5б.   5                              

Кількість студ 
наук. публік. 3 123 51  237 174 111 216 63 78 48 75 138 36 48 186 66 45 180 21 93 84 36 12  162 36 72 39 57  6  

Разом  3911 2739,7 2651,22 2157,5 2034,2 1554 1459,9 1423,9 1360,2 1283,9 1243,1 1237,6 1183,3 1181 1096 1070,8 1055,1 1048 955,11 952,86 940,4 891,4 881,11 801 765,15 744,2 655,83 631,6 622,41 500 240 146,15 

К-сть штатних 
викладачів  12 7 19 10 12 8 13 12 7 10 10 10 16 15 11 9 6 8 7 15 8 12 9 8 8 11 10 6 11 9 6 7 
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Рейтингова оцінка науково-дослідної діяльності кафедр за сукупністю основних показників на 1 штатного викладача за 2019 рік 
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Напрями та 
форми роботи бали                                                                 
Склад наук.-

пед. прац. 
(штатних) 

                                                                  
доктор наук 

35 35 140 70 35 35 105 70 105   105 35   70 70   105     35 35 35 70 70     105 35     70   0 
професор 

(атестований 
ВАК України) 25         25     25     25 25     25   25 25       25 25   25       25     0 

кандидати наук 
(на посаді 

професора) 20                                                         20       
кандидати наук 15 75 135 90 90 45 45 150 210 75 75 120 165 120 135 90 75 150 90 105 120 135 45 105 120 150 105 120 210 105 105 90 60 

доценти (без 
наук. ступ. 

канд.) 10         10                                   20           10       
Захист 

дисертацій на 
кафедрі                                                                   

докторських (за 
місцем 

основної 
роботи 100   200               100 100                 100                         

кандидатських 
(за місцем 
основної 
роботи 50                                                       50 100       

Керівництво 
дисерт. 

дослідж. 
                                                                  

консультування 
1 докторанта 

20 20 60                                                             
керівництво 1 

аспіранта 10 30 170 60 10 40 40   10   210   20 90 40     20   20   50 10 20   10 20             
Публікації                                                                   

монографії 
50+20
б.за 
1д.а. 1467,6 2296 560 625,4 544   810 520 240   653     248 882   318   134 202   150 280 78 214   153,2 56,2     70   
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навч. посібн. з 
грифом МОН 50+10

б.за 
1д.а. 160,6   370 272,6 106 484,1 208 628,1 346   105,8                   160     187,5                          

навч. 
посібн.без 
грифу МОН 

10+3
б за 
1д.а. 130 66,5 32,5   61   421 61,87       610,1 335,5 131,5   

204,
4 

100,
9 301,1 67,5   16   157 217,9   257,2 22,63 98,71 38,5   19   

статті у 
виданнях, що 

входять до 
НМБД Scopus, 
Web of Science 15 30 15 60   60 60 15 30     15   75 60 15 30 30 15 45 15     45 45 30 15   30 15   15 15 

статті у фах. 
виданнях 

5 120 75 70 40 30 45 55 100 40 30 70 50 35 100 20 15 20 40 105 45 135 35 130 30 100 55 90 75 10 35 5   
метод.реком., 

навч.-
мет.компл. 

3+ 1 
б.за1 
д.а. 50,46 18,5   19,24     3,2 16,25 51,11   16,1   28,1 35,28 14,85     9,5 21,5   47,11 40,15     15,3     71,95 

30,9
1     5,15 

Розробка наук.-
досл. тем 

                                                                  
Erasmus+, 

Horysont 2020 

100                         100                                       
бюджетних 20                                                                 

госпдоговірних 

20                               40                                 
свідоцтво на 

авторське 
право 

5 15   125 50       5 25 30     15   5 5     40         5       60   25   30 
винаходи, 

патенти 

50                                                                 
Організ. наук. 

конф.,семінарів

                                                                  
міжнародного 

рівня 

100 100   100   300     200   100             100   100 100         300               
Всеукраїн-

ського 

50 100   50     50   50         150 50   150 100       100           50   50 150     
обласного 

20       40       40     40                 40 20                       
внутрішньовузі

вська 

10   20                                     10     20   10             
Участь у наук. 

конф., 
семінарах 
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закордонні 

7 42 49 14 7 42 7 7 112 7 7 7 42 7   98 63 231 7 7 56   21     77 7 7 21 35     14 
міжнародні 

5 100 70 90 5 35 35 35 205 50 65 30 145 25 30 150 95 65 55 90 90 10 40 135 80 80 60 20 115 60 20 5 15 
Всеукраїнські 

2 58 18 24 4   4 26 58 10 4 4 10 4   16 34 34   6 16 20 42 16 32 6 4 16 12 26 54   7 
Членство у 
спецраді по 

захисту дисерт. 
                                                                  

головування у 
спецраді 

20   20       20   20                                                 
заступник 

голови, вчений 
секретар 

15 30 15       15                               15                     
членство в раді 

10 10 30 20   20 20   10   20          10     10     20 20   10 30             
опонування 
докторських 
дисертацій 

10 10 20       10       20       10           20                         
кандидатських 

дисертацій 

5 10         15       40       10           10   5     5         10     
відгуки на 

автореферати  
дисертацій 

2   260 100 4           22   6   10           16 16 10     10         6     
наявність 

спеціалізова-
них вчених рад 

із захисту                                                                   
докторських 

100 50 100       25   25                                                 
кандидатських 

50                                                                 
Членство у 

редколегії фах. 
вид. 

                                                                  
відповідальний 

редактор 
10     30             10                             20               

відповідальний 
секретар 

10                                                                 
член редколегії 

5     30         15   10                       15                     
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Кількість студ 
наук. гуртків, 
пробл.груп 

5 25 10 5 30 10 30 60 95 35 20 15 55 40 55 35 30 50 40 15 45 20 40 25 40 20 40 50 60 40 25 30   
Проведення ІІ 

туру 
всеукраїнської 
студентської 50       50 50                               50   50                   

Результ. участі 
студ. у всеукр. 

олімп. 1 м.- 
30 б.                 30                           30                   

 2м.- 
25 б.         25       25                               50               

 3м. - 
20 б. 20             20       20                   20     20   20           

 
заох.
наг.-
5б.         5               5         10         5   5               

Результ. участі 
студ. у всеукр. 

конк. студ.  
наук. робіт 1 м.- 

30 б.                                                                 
 2м.- 

25 б.                                         25                       
 3м. - 

20 б.     20                 20                 20                       
 заох.

наг.-
5б.               5             10                                   

Переможці  
міжнародних 
конкурсів (що 

проводились в 
1 м. - 
30 б.               60                                                 

 2 м. - 
25 б.                                                                 

 3 м. - 
20 б.                20           20                                     

 заох.
наг.-               5                                                 

Кількість студ 
наук. публік. 3 51 123 237 78 111 45 174   21 180 48 75 138 66 63 84 216 39   186 12 162 48 36 36 36 72 93 57   6   

Разом   2739,7 3911 2157,5 1360,2 1554 1055,1 2034,2 2651,2 955,11 1048 1283,9 1243,1 1237,6 1070,8 1423,9 940,
4 

1459
,9 

631,6 801 109
6 

881,11 765,1
5 

1181 891,4 1183,3 744,2 655,83 952,86 622,
41 

500 24
0 

146,1
5 К-сть штатних 

викладачів 
  7 12 10 7 8 6 12 19 7 8 10 10 10 9 12 8 13 6 8 11 9 8 15 12 16 11 10 15 11 9 6 7 

  391,38 325,92 215,75 194,32 194,25 175,85 169,52 139,54 136,44 131 128,39 124,31 123,76 118,98 118,65 117,55 112,3 105,27 100,13 99,636 97,901 95,644 78,733 74,283 73,956 67,65455 65,583 63,524 56,583 55,556 40 20,879 
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